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Bijlage A 

Linssen Yachts B.V. 

Hoe LY zich in de loop van zijn bestaan heeft ontwikkeld zal beperkt blijven tot de 
periode na 1963. In dit j aar is de werf naar een nieuwe locatie verhuisd en is daar tot op 
heden nog steeds gevestigd. Op deze locatie werd gestart met een kantoorgedeelte op de 
plaats van de watersportwinkel (WW) (tekenkamer o.a .) en een productie-afdeling in 
het gedeelte van de conserveringshal (Con) en de special products (SP) . De uitbreidingen 
die daarop volgden werden allen gedaan vanwege een gebrek aan capaciteit. De op dat 
moment meest geschikte uitbreidingsmogelijkheid werd dan gebruikt om uit t e breiden. 

Het voorste gedeelte van de huidige casco-hal was de eerste uitbreiding, gevolgd door 
het overige deel. In het verlengde deel van de casco-hal werd een plasmasnijder in 
gebruik gesteld. De uit breiding aan de Kokstraat (nu de WF-afdeling) was de volgende 
st ap. Hier werd het nieuwe kantoor geplaatst . Eveneens verhuisde een groot deel van de 
productie mee (WF-afdeling en EC-afdeling). De freeshal (Fre) was de volgende stap , 
zodat hierin de aangeschafte CNC-freesmachine kon worden geplaatst. Als laatste werd 
de volledige nieuwe hal gebouwd en verhuisde de EC-afdeling (ECl , EC2) mee naar 
deze hal. Tevens werd hierin een showroom (SR) gevestigd. Naast de plannen voor 
de volgende uit breiding zal op korte termijn ook een tweede plasmasnijder in bedrijf 
worden gesteld. Het fundament voor de tweede plasmasnijder ligt er al, dus in principe 
zou deze meteen in bedrijf kunnen worden gesteld. De uitbreiding die gepland staat zal 
tussen de ECl / SR afdeling en de watersportwinkel (WW) komen te liggen (zie figuur 
A.l) . 

A.1 De organisatie bij LY 

De organisatie bij LY bestaat uit een aantal lagen. In de bovenste laag vinden we alleen 
de algemeen directeur Jos Linssen. Onder hem en met hem funktioneert een directie
team. Dit t eam stuurt een vijftal managers aan die respectievelijk de afdelingen Sales, 
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Figuur A.1: Linssen Yachts B.V. 

Metal Coating, Engine Client, Logistiek en Wood Finish aansturen. Raadpleeg het 
organigram op de volgende pagina voor een duidelijk overzicht . 

Elke manager werkt vanuit een kantoor gelegen in de desbetreffende productie-afdeling. 
De sales-aansturing is in SR gevestigd (inclusief de commercieel directeur Peter Linssen). 
De managers van de EC en de manager logistiek zijn gevestigd in de twe kantoren in ECl 
en EC2. Harry Linssen opereert vanuit een kantoor in WW. Jos Linssen, de directie
secretaresse de verzorging van het personeelsbestand is gevestigd in het kantoor op de 
Kokstraat (WF) . 
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Bijlage B 

Levenscyclus van het industriële 
systeem 

B .1 Het industriële systeem 

Elk industrieel systeem heeft een levenscyclus. Deze levenscyclus is opgebouwd uit een 
aantal opeenvolgende fasen , namelijk de oriëntatiefase ( 0), de specificatiefase (S), de 
realisatiefase (R), de utilisatiefase (U) en de eliminatiefase (E). In figuur B. l staat de 
levenscyclus afgebeeld . 

- niets 0 ,lod __,. s lll()(ld- • R 
lx•.sclnijvi11g 

cm1cret~t ollSOleet. 
- i11dtL<,lrieel-• U 1- i11cltL<,trio.!l -• 

sy~teem systeem 
E nict.s -► 

Figuur B.l: De levenscyclus van een industrieel systeem 

In de oriëntatiefase ontstaat de behoefte aan een bepaald systeem. De doelstellingen van 
dit systeem worden vastgelegd met in acht name van externe factoren. Deze factoren 
zijn o.a. de marktbehoefte naar een product, de arbeidsomstandigheden en de overheid. 
Tijdens de specificatiefase wordt een systeem geconstrueerd dat voldoet aan de doel
stellingen. Dit systeem kan beschreven worden met een model dat niet eenduidig te for
muleren is. In de realisatiefase wordt een concreet industrieel systeem gemaakt, waarin 
gebruik wordt gemaakt van het geformuleerde model. Het systeem wordt net zo lang 
aangepast tot aan de doelstellingen wordt voldaan. In de utilisatiefase is het concrete 
industriële systeem in gebruik. Bij verandering van de externe factoren meegenomen in 
de doelstelling zou het mogelijk kunnen zijn dat het systeem moet worden aangepast. 
Na verloop van tijd zal het concrete industriële systeem veranderen in een obsoleet in
dustrieel systeem. Er is behoefte aan een nieuw systeem. Het oude systeem is overbodig 
en zal moeten worden geëlimineerd, waarmee de levenscyclus sluitend is. 
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B .2 De subsystemen product en productie 

Net zoals bij het industrieel systeem heeft ook het product- en het productiesysteem 
uit eenzelfde levenscyclus. De levenscyclus van beide systemen doorlopen hun fasen 
echter niet synchroon in de tijd . Hoe de levensfasen verschoven van elkaar lopen hangt 
af van de invoeringsfase van het product in het productiesysteem. Er zijn een drietal 
invoeringsfasen, namelijk de prototype-fase, de pilot-fase en de volume-fase. 

B.2.1 Prototype-fase 

In de prototype fase worden er verschillende prototypen ontwikkeld . De ontwikkelde 
producten dienen voornamelijk ten behoeve van Research and Development (R&D). Het 
productiesysteem, weliswaar verre van optimaal, bevindt zich in de utilisatiefase. De 
relat ie in de levenscyclus tussen beide systemen staat in figuur B.2 afgebeeld . Aan het 
eind van deze fase is een product ontwikkeld dat optimaal voldoet aan de doelstellingen. 

0 

l Productiesysteem Product-
systeem 

s 
0 ~ 

1 
s ~ R u R E 

u 

E 

F iguur B.2: Prototype-fase 

B .2.2 Pilot-fase 

In de pilot-fase wordt het productiesysteem ontwikkeld. Het productiesysteem moet 
zo optimaal mogelijk het product fabriceren. Het personeel moet correct worden 
voorbereid, hulpmiddelen moeten worden toegewezen en procedures moeten worden 
opgesteld . De geproduceerde producten zijn niet alleen voor het R&D-team, maar wor
den ook aan de klant verkocht . Het product bevindt zich in de realisatiefase. In figuur 
B.3 staat de pilot-fase afgebeeld. 
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Figuur B.3: Pilot-fase 

B.2.3 Volume-fase 

j Product
systeem 

6 

E 

In de volume-fase worden alleen producten voor de klant geproduceerd. Enkel een kleine 
verandering aan het product of in het productiesysteem kunnen worden doorgevoerd. 
Het productsysteem bevindt zich in de realisatiefase en het productiesysteem in de 
utilisatiefase, zoals in figuur B.4 staat weergegeven. 

Productiesysteem 

Figuur B.4: Volume-fase 

Product
systeem 



Bijlage C 

Processen 

In deze bij lage worden alle processen ten aanzien van de DS 45 opgesomd. Alle processen 
worden in een tabel weergegeven, waarin elk proces voorzien wordt van een afkorting. 
De processen kunnen uitgevoerd worden door een monteur, een electromonteur , een 
timmerman, de special products afdeling of andere externe bedrijven, wat in de laatste 
kolom voor elk proces staat weergegeven. Als laatste wordt aan het proces een werk
plek toegekend, alwaar het desbetreffende proces volgens het management zou moeten 
gebeuren. 

Met deze lijst van processen is een eerste stap gemaakt naar de bepaling van de doorloop
tijd. Naast deze lijst moeten alle van invloedzijnde randvoorwaarden worden bepaald, 
voordat de doorlooptijd kan worden bepaald. Dit is de volgende stap die zal worden 
ondernomen. 

Proces Afkorting Plek Door 
OW schip spuiten en afplakken oc 0 schilder 
Alle bilges schoonmaken en daarna bilges en losse on- BML 0 schilder 
derdelen + MK lakken 
Waterlijn lakken en afplakken wc 0 schilder 
Afwerken (afkitten, verven) onder aluminium hoekijzer AAH 0 schilder 
Deksels en luiken monteren inclusief hydraulische DLM 0 timmerman 
uithouders (8x) 
RvS Handgreep onderkant van BB deksel in kuip voor de hg 0 timmerman 
fenderlijnen 
Luiken kuip, voordek, bank en voordek verven Lkv 0 schilder 
Luikringen exterieur monteren Lur 0 timmerman 
Teakdek gangboorden plaatsen Tel 0 Mulder 
Teakdek kuip plaatsen Te2 0 Mulder 
Roeren en verbindingsstang monteren RV 1 electro-monteur 
Stuurwerkcilinder monteren en aansluiten se 1 electro-monteur 
Autopilootpomp monteren en aansluiten AP 1 electro-monteur 
Trimvlakkenpomp monteren en aansluiten TVP 1 elektro monteur 
Anoden monteren en aansluiten via het aardingssysteem AN 1 electro-monteur 
Lenspomp 1 monteren en aansluiten in kuip inclusief ML3 1 electro-monteur 
vlotterschakelaar 

7 
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Proces Afkorting Plek Door 
Afwateringputjes monteren en aansluiten in de kuip AP M 1 electro-monteur 
Accumodule lichtnet plaatsen en aansluiten LA 1 electro-monteur 
Compressor inbouwen onder kuipvloer inclusief aansluit- COP 1 electro-monteur 
ing aan BB davit post 
Aarden in kuip AiK 1 electro-monteur 
Afschermen opbouw Aop 1 electro-monteur 
Kabelbomen en leidingen KL 1 electro-monteur 
Lenspomp 2 monteren ML2 1 electro-monteur 
Dekwaspomp aansluiten inclusief filter en kraan DP 1 electro-monteur 
Airco in voorkajuit monteren en aansluiten All 1 electro-monteur 
Airco's condensing uinits monteren en aansluiten achter AI2 1 electro-monteur 
Acculader monteren AC 1 electro-monteur 
Omvormer monteren OM 1 electro-monteur 
Startaccu module plaatsen en aansluiten SA 1 electro-monteur 
Blowers monteren BLO 1 electro-monteur 
Monteren lenspomp inclusief vlotter schakelaar MLl 1 electro-monteur 
Tanks monteren IT 1 electro-monteur 
Prefab-onderdelen op voorframe monteren (boiler (incl VFV 1 electro-monteur 
220V)+pompen) 
Leidingen VK VKL 1 electro-monteur 
Kabelbomen VK VKB 1 electro-monteur 
Condenswaterafvoer airco monteren en aansluiten CWA 1 electro-monteur 
Boegschroef monteren en aansluiten BSA 1 electro-monteur 
Dieseltank ontluchting monteren en aansluiten DtO 1 monteur 
Brandstoftankbevestigingen monteren (8*) BTB 1 monteur 
Ophangbeugels voor IM OIM 1 monteur 
Isoleren van alle MK wanden ISO 1 monteur 
Huiddoorvoeren monteren MK Hu2 1 monteur 
Cable Mate monteren Akh 1 monteur 
Steunpunten Airco's+ventilator StA 1 monteur 
Isolatiemodule monteren IM 1 monteur 
Water-locks (2 voor motoren en 1 voor generator) mon- WL 1 monteur 
teren en aansluiten 
Motoren plaatsen , boren , tappen en globaal uitlijnen MPB 1 monteur 
Brandstoftanks monteren en aanslui ten BT 1 monteur 
Generator monteren ( electrisch en branstoftoevoer) en GE 1 monteur 
aansluiten 
Dagbrandstoftanks monteren en aansluiten DBT 1 monteur 
Water separator generator monteren en aansluiten SEP 1 monteur 
Aircopomp+filter monteren en aansluiten APF 1 monteur 
Koelwaterfilters monteren en aansluiten KF 1 monteur 
Uitlaatsysteem monteren US 1 monteur 
Alum. traanplaat monteren voor bescherming accumod- Vl2 1 monteur 
ule en en aircopomp 
Verwarmingunit monteren plus aansluiten (OPTION- 1 monteur 
EEL) 
Motoren monteren uitlijnen en aansluiten MO 1 monteur 
Schroefas en flexibele koppeling monteren SaF 1 monteur 
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Proces Afkorting Plek Door 
Alum. traanplaat monteren voor bescherming instap en VLl 1 monteur 
flexibele koppeling (2 delen) 
Brandblusinstallatie monteren BI 1 monteur 
Monteren vloerluik stuurhut en afwerken MVL 1 monteur 
Alle huiddoorvoeren boren volgens mal 25x + gaten An- HDV 1 monteur 
ode (4x) 
Huiddoorvoeren monteren romp Hul 1 monteur 
Polyester berghout monteren inclusief afwerking 2x PZ 1 monteur 
Trimvlakken monteren TV 1 monteur 
Buitendouche monteren en aansluiten BdM 1 monteur 
RvS oogbout monteren voor bevestiging van ankerketting ob 1 monteur 
Vul- en afzuigpunten aansluiten in ankerkist 3x VAA 1 monteur 
Rubbermat monteren op ankerkist vloertje AKR 1 monteur 
Electrisch aansluiten ankerlier AnE 1 monteur 
Lucht aanzuigpoorten monteren 4x Lap 1 monteur 
Antidreunmatten plakken in de VK AM 1 monteur 
Teak afwerkrand op verschansing monteren en op spiegel TeA 1 timmerman 
RvS stootlijst monteren rondom het schip SlM 1 timmerman 
Rvs bolders en beslag monteren rondom 12x Bol 1 timmerman 
RvS handrelingen monteren (6x) HrM 1 timmerman 
Aluminium vluchtluiken monteren 3x (MK-fase) Avl 1 timmerman 
Houten afwerkingplaatjes maken boven de uithouders HAP 1 timmerman 
Houten vloer maken voor opblaasbare bijboot boven BB HVB 1 timmerman 
accu module 
Ankerwerkzaamheden AnM 1 timmerman 
Boot lossen en intern transport naar de conservering Trl 1 transport 
afdeling 
Special vervaardigde wagen -> conservering hal voor on- Tr2 1 transport 
derdelen uit boot te halen 
Kunststof sluitlatten monteren op BB & SB davit posten KSM 1 timmerman 
(tijdens/na spiegel) 
Ruitenwissermotoren monteren en aansluiten RW 1 electro-monteur 
(2x)+ruitensproei nozzles (incl slang) 
RVS instaplijsten plakken InP 1 schilder 
RVS mastkoker monteren ( voor isolatie MK) inclusief KM 1 electro-monteur 
prefabaansluiten voor mast 
Spiegel monteren+hydraulische cilinder+ ondersteuning SPI 1 special products 
van het achterdek+3 aanslagen 
Zekeringenpaneel plaatsen en aansluiten ( onderdeel van Zpa 1 electro-monteur 
kabelboom) 
Walaansl uiting Waa 1 electro-monteur 
Vloeren VK, excl. 804003/ 004 (verhoging) en 804014 vv 2 timmerman 
(massief) + Voorbewerking tek 807412 
Ring doucheschot plaatsen rd 2 timmerman 
Doucheschot DoS 2 timmerman 
Voor alle raampartijen teak-houten opvulling voor ra- rpo 2 timmerman 
men+lijmen+schuren 
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Proces Afkorting Plek Door 
Schot Badkamer BB SBB 2 timmerman 
Schot Badkamer VK SB SSB 2 timmerman 
Opstappen (PL804011, PL804012) ops 2 timmerman 
Ladeblok bed VK lad 2 timmerman 
Kleerkast VK Kle 2 timmerman 
Luchtkoker luc 2 timmerman 
Binnenwerk en modules binnenwerk Bmb 2 timmerman 
Bedrand ( en luchtkoker) Bel 2 timmerman 
Piekschot (modules binnenwerk) Pie 2 timmerman 
Module en onderdelen schot SB Mos 2 timmerman 
Module en onderdelen schot BB Mob 2 timmerman 
Plafond VK (exclusief 807414/ 415, inclusief Pll 2 timmerman 
409/410+isoleren+grondplaatl) 
TV / Radio kast TVr 2 timmerman 
Rechtopstaand schot (dubbelbed VK&zijschotten) Ree 2 timmerman 
Raammodule VK BB RaB 2 timmerman 
Nis voorkajuit opbouw BB NiB 2 timmerman 
Raammodule VK SB RaS 2 timmerman 
Nis voorkajuit opbouw SB NiS 2 timmerman 
Grondplaat plafond2 gp2 2 timmerman 
Plafond VK (tek.no 807 414 en 807415) Pl2 2 timmerman 
Plafond VK (exclusief 807409/410, inclusief 807414/415) Pl3 2 timmerman 
Vloer VK, Massief afwerk (tek.no 804014) Maf 2 timmerman 
Tweede bedrand monteren be2 2 timmerman 
Lattenbodem lbo 2 timmerman 
Vloer Vk (804015 t / m 804020) vvk 2 timmerman 
Badkamermeubel onder BB+isolatie Bko 2 timmerman 
Badkamermeubel boven BB Bkb 2 timmerman 
Nis badkamer BB+huidbetimmering Nbb 2 timmerman 
Schot badkamer-keuken BB+hoekafwerking sbk 2 timmerman 
Plafonds badkamer BB+isolatie+draaglatten pbb 2 timmerman 
Kozijnen doucheingang Kod 2 timmerman 
Badkamermeubel SB+isolatie+opstap WC bks 2 timmerman 
Badkamermeubel SB ( onderdelen interieur) bas 2 timmerman 
Nis badkamer SB+huidbetimmering Nbs 2 timmerman 
Plafond badkamer SB (Alleen 807405/ 406)+schuin pla- Pbs 2 timmerman 
fonddeel) 
Schot badkamer-dinette SB sbd 2 timmerman 
Plafond badkamer SB (alleen 807407 bij plafonds VK) Pas 2 timmerman 
Gat maken voor UFO's+PVC-buis+afwerkrand SB+BB gam 2 timmerman 
Vloerdeel pantry (schot badkamer keuken BB) vdp 2 timmerman 
Pantry Front, kast links , ladekast, kast pfe 2 timmerman 
rechts+isolatie+schotjes LDF 
Kastje rechtshangend khr 2 timmerman 
Schot pantry-middenkabine + huidbetimmering spm 2 timmerman 
Vacuum-bocht onder gangboord vbg 2 timmerman 
Schot koelkast / keukenblok skk 2 timmerman 
Magnetronkast mak 2 timmerman 
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Proces Afkorting Plek Door 
Pantry-schot pas 2 timmerman 
Corianblad en schotten cor 2 t immerman 
Gordijnkoof boven+onder+afwering spant+schotje gop 2 t immerman 
bovenkoof+massieve lijsten 
Plafond pantry ppa 2 t immerman 
Karing pantry kap 2 timmerman 
Dinettebank( exclusief boord) dib 2 timmerman 
Dinette kast (links en nis, kast links 2-4 , kasten rechts dik 2 t immerman 
1-2+blad) 
Huidbetimmering dinette hud 2 timmerman 
Vacuum bocht onder gangboord+onderste gordijnkoof vbd 2 timmerman 
Grondplaat plaflond+bovenste gordijnkoof gpl 2 timmerman 
Vacuum bocht boven Dinette+schot salon+ aflijsten vbt 2 timmerman 
Ladekastje onder bed, bedbodem onderste bed, schotten !km 2 timmerman 
onder onderste bed+legplaat naast bed 
Schotten op onderste bed sob 2 timmerman 
Nis middenkabine Nmk 2 timmerman 
H uidbetimmering middenkabine hum 2 timmerman 
Bovenbed middenkabine+legplaat naast bed bbm 2 timmerman 
Gordijnkoof boven+onder Middenkabine gom 2 timmerman 
Aftimmeren blindraam+spant+betimmeren patri- aft 2 timmerman 
jspoorten 
Vacuum-bocht plafond middenkabine+koof voeteinde vbm 2 timmerman 
Airco kanaal aik 2 timmerman 
Kleerkast middenkabine klm 2 timmerman 
Schot naast trap set 2 timmerman 
Plafonds middenkabine en dinette (alleen middenkabine) pmk 2 timmerman 
Afwerken stuurstandmodule afs 2 timmerman 
Schot dinette trap scd 2 timmerman 
Trap VK (paslatten+lijmen+sluiting) trv 2 t immerman 
Plafonds middenkabine en dinette (alleen Dinette) pmd 2 timmerman 
Deur badkamer BB dbb 2 timmerman 
Deur VK dvk 2 timmerman 
Deur badkamer SB dbs 2 timmerman 
Deur middenkabine dmk 2 timmerman 
Vloer stuurhut ( +voorbewerken+verhogen) vsh 2 timmerman 
Stuurhut bank shb 2 t immerman 
Stuurbank en bordes sbb 2 t immerman 
Meubel stuurhut msh 2 timmerman 
Tafel stuurhut sht 2 timmerman 
Buitendeuren plaatsen inclusief RVS beslag (slot) Bd 2 timmerman 
Afwerken jacht afj 2 timmerman 
Airco's dinette en voorkajuit en gastencabine monteren AMA 2 monteur 
en aansluiten 
Buitendeuren lakken inclusief kitnaad BL 2 schilder 
Davits monteren DaM 2 monteur 
Deksel plaatsen voor vulunits DPV 2 extern 
Gebogen raam plaatsen en afkitten GRp 2 schilder 
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Proces Afkorting Plek Door 
Hydaulische unit monteren en aanslui ten HyU 2 special products 
Interieur vernissen (natte cel VK, ondervloer, IL 2 schilder 
bergruimtes en kasten) 
Afplakken na interieurlakken Af! 2 schilder 
Interieur verven (natte cel VK, ondervloer, bergruimtes IV 2 schilder 
en kasten) 
Kranen aansluiten AKr 2 timmerman 
Plaatsen windscherm en afkitten hoekjes WsM 2 Boomsma+ 1 man 
RVS handreling monteren op de spiegel HrS 2 timmerman 
RvS reling monteren op de verschansing na teak en voor ReM 2 timmerman 
bolders 
Schuifdeur monteren SdM 2 monteur 
Spoelbakken aansluiten ASp 2 timmerman 
Stuurstandmodule afkitten SmA 2 schilder 
Stuurstandmodule plaatsen + aansluiten + ontluchten SmP 2 electro-monteur 
Stuurwiel monteren Sw 2 electro-monteur 
Variotop monteren Vtb 2 special products 
Loopdeur van de spiegel (scharnier+sluiting) Lsp 2 monteur 
Bescherming kap monteren Bk 3 electro-monteur 
Ontluchting douche Old 3 monteur 
Blusser monteren onder trap VK Blu 3 monteur 
Cabrio-doek monteren CdM 3 Gommans 
Dekkist kussen monteren DkK 3 Telstar 
Dinette tafel monteren DiM 3 t immerman 
Glazenset aan boord zetten GlP 3 monteur 
Gordijnen Gor 3 Frenken 
In bedrijf stellen Ibs 3 monteur 
Inspectieluiken monteren InM 3 monteur 
Koelkast 24V keuken KkK 3 electro-monteur 
Koelkast 24V wetbar KkW 3 electro-monteur 
Koofverlichting keuken (2x) incl , wandschakelaar (lx) KvK 3 electro-monteur 
Kookplaat aansluiten KpA 3 electro-monteur 
Kussens dinettebank monteren KDi 3 monteur 
Kussens stuurhutbank monteren KSh 3 monteur 
Luikringen interieur monteren lui 3 monteur 
Matrassen Mat 3 monteur 
Magnetron monteren en aansluiten MA 3 electro-monteur 
Mast+vanger monteren (inclusief navigatieverlicht- Mas 3 electro-monteur 
ing) +aansluiten hydraulische cilinder 
On-board-kit aan boord zetten Obk 3 monteur 
Flexie servies en glazen houder set monteren PSG 3 monteur 
Radio dinette + 4 speakers incl, omschakeling RDS 3 electro-monteur 
Radio VK + 2 speakers RVS 3 electro-monteur 
Ramen en patrijspoorten monteren 24x RPM 3 timmerman 
Reddingsvlot monteren red 3 monteur 
Ruitenwissersproei-installatie ( tank+aansluiten) RWS 3 electro-monteur 
Ruitenwisserbladen en armen RwB 3 electro-monteur 
Sanitaire accesoires monteren SAc 3 monteur 
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Proces Afkorting Plek Door 
Stuurbank plaatsen en aansluiten SbP 3 special products 
Toilet BB monteren en aansluiten TBb 3 monteur 
Toilet SB monteren en aansluiten TSb 3 monteur 
TV en video monteren + aansluiten TVV 3 electro-monteur 
Vaarinventaris aan boord zetten ViP 3 monteur 
Verlichting dagtoilet (2x) incl, wandschakelaar (lx) VDt 3 electro-monteur 
Verlichting dinette (lüx) incl, wandschakelaars ( 4x) VDi 3 electro-monteur 
Verlichting gastencabine (4x) incl, wandschakelaars (2x) VGc 3 electro-monteur 
Verlichting keuken (3x) incl, wandschakelaar (lx) VKe 3 electro-monteur 
Verlichting stuurhut ( 4x) incl wandschakelaars (2x) VSh 3 electro-monteur 
Verlichting VK (8x) incl, wandschakelaars (2x) VVK 3 electro-monteur 
Verlichting WC/ douche (4x) incl, wandschakelaars (2x) vwc 3 electro-monteur 
Voetschakelaars monteren en aansluiten 2x (na teakdek) VsA 3 electro-monteur 
Wandcontactdozen (8x220V, 3xl2V) Wed 3 electro-monteur 



Bijlage D 

Procesvolgorde en -tijden 

In deze bijlage worden de processen uit bijlage C nogmaals opgesomd. Alleen hier wordt 
in de tabel een voorkeur van procesvolgorde, indien gewenst, en de norm-duur van het 
proces toegevoegd. De norm-procestijden zijn tot stand gekomen na gesprekken met de 
uitvoerders van de processen en het management. 

Proces Volgorde Duur 
OW schip spuiten en afplakken s0 .0.01 16,0 
Alle bilges schoonmaken en daarna bilges en losse onderdelen + MK s0.0.02 12,0 
lakken 
Waterlijn lakken en afplakken s0.0.03 8,0 
Afwerken (afkitten, verven) onder aluminium hoekijzer s0.0.04 2,0 
Deksels en luiken inclusief hydraulische uithouders monteren(8x) tl.0.06 16,0 
RvS Hand greep onderkant van BB deksel in kuip voor de fenderlijnen tl.0.07 0,5 
Luiken kuip, voordek, bank en voordek verven 6,0 
Luikringen exterieur monteren 12,0 
Teakdek gangboorden plaatsen 40,0 
Teakdek kuip plaatsen 8,0 
Roeren en verbindingsstang monteren el.0.ül 2,0 
Stuurwerkcilinder monteren en aansluiten el.0.02 2,0 
Autopilootpomp monteren en aansluiten el.0.03 2,0 
Trimvlakkenpomp monteren en aansluiten el.0.04 3,0 
Anoden monteren en aansluiten via het aardingssysteem el.0 .06 2,0 
Lenspomp monteren en aanslui ten in kuip inclusief vlotterschakelaar el.0.07 3,0 
Afwateringputjes monteren en aansluiten in de kuip el.0.08 6,0 
Accumodule lichtnet plaatsen en aansluiten el.0.09 6,0 
Compressor inbouwen onder kuipvloer inclusief aansluiting aan BB el.0.10 6,0 
davit post 
Aarden in kuip el.0.11 4,0 
Afschermen opbouw el.1.01 2,0 
Kabelbomen en leidingen el.1.02 12,0 
Tweede lenspomp monteren el. 1.03 3,0 
Dekwaspomp aansluiten inclusief filter en kraan el.1.04 3,0 
Airco in voorkajuit monteren en aansluiten el.1.05 4,0 
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Proces Volgorde Duur 
Airco's condensing uinits monteren en aansluiten achter e l.1.06 8,0 
Acculader monteren e l.1.07 2,0 
Omvormer monteren el.1.08 2,0 
Startaccu module plaatsen en aanslui ten e l.1.09 16,0 
Blowers monteren el.1.10 6,0 
Monteren lenspomp inclusief vlotter schakelaar el.2 .01 3,0 
Tanks monteren el.2.02 12,0 
Prefab-onderdelen op voorframe monteren (boiler (incl el.2 .03 4,0 
220V)+pompen) 
Leidingen VK el.2.04 20,0 
Kabelbomen VK el.2 .05 zie el.2.04 
Condenswaterafvoer airco monteren en aanslui ten el.2 .07 1,5 
Boegschroef monteren en aansluiten el.2 .08 5,0 
Dieseltank ont luchting monteren en aansluiten ml.0.01 6,0 
Brandstoftankbevestigingen monteren (8*) m l.0.02 4,0 
Ophangbeugels voor IM ml.0.02 6,0 
Isoleren van alle MK wanden ml.0.03 8,0 
Huiddoorvoeren monteren MK ml.0 .03 3,0 
Cable Mate monteren ml.0.03 8,0 
Steunpunten Airco's+ventilator ml.0 .03 12,0 
Isolatiemodule monteren ml.0 .04 40,0 
Water-locks (2 voor motoren en 1 voor generator) monteren en ml.0.05 8,0 
aansluiten 
Motoren plaatsen , boren , tappen en globaal uitlijnen m l.0 .06 4,0 
Brandstoftanks monteren en aansluiten ml.0.07 5,0 
Genera tor monteren ( electrisch en branstoftoevoer) en aansluiten ml.0 .08 12,0 
Dagbrandstoftanks monteren en aansluiten m l.0 .09 4,0 
Water separa tor generator monteren en aansluiten ml.0.20 2,0 
Aircopomp+ filter monteren en aansluiten ml.0.11 3,0 
Koelwaterfilters monteren en aansluiten ml.0 .12 2,0 
Uitlaatsysteem monteren ml.0.13 6,0 
Alum. traanplaat monteren voor bescherming accumodule en en air- ml.0.14 4,0 
copomp 
Verwarmingunit monteren plus aansluiten (OPTIONEEL) m l.0 .15 12,0 
Motoren monteren uit lijnen en aansluiten ml.0 .16 8,0 
Schroefas en flexibele koppeling monteren ml.0.17 8,0 
Alum. t raanplaat monteren voor bescherming instap en flexibele kop- ml.0.18 8,0 
peling (2 delen ) 
Brandblusinstallatie monteren ml.0.19 3,0 
Monteren vloerluik stuurhut en afwerken ml.0.20 8,0 
Alle huiddoorvoeren boren volgens mal 25x + gaten Anode ( 4x) ml.1.01 6,0 
Huiddoorvoeren monteren romp ml.1.02 3,0 
Polyester berghout monteren inclusief afwerking 2x ml.1.04 8,0 
Trimvlakken monteren ml.1.05 4,0 
Buitendouche monteren en aansluiten ml.1.06 2,0 
RvS oogbout monteren voor bevestiging van ankerketting ml.1.07 1,0 
Vul- en afzuigpunten aanslui ten in ankerkist 3x ml.1.08 2,0 
R ubbermat monteren op ankerkistvloertje ml.1.09 2,0 
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Proces Volgorde Duur 
Electrisch aansluiten ankerlier ml.1.10 2,0 
Lucht aanzuigpoorten monteren 4x ml.1.11 8,0 
Antidreunmatten plakken in de VK ml.2.01 8,0 
Teak afwerkrand op verschansing monteren en op spiegel tl.0.01 28,0 
RvS stootlijst monteren rondom het schip tl.0.02 32,0 
Rvs bolders en beslag monteren rondom 12x tl.0.03 16,0 
RvS handrelingen monteren (6x) tl.0.04 7,0 
Aluminium vluchtluiken monteren 3x (MK-fase) tl. 0.05 6,0 
Houten afwerkingplaatjes maken boven de uithouders tl.0.09 4,0 
Houten vloer maken voor opblaasbare bijboot boven BB accu module tl. 0.10 2,0 
Ankerwerkzaamheden tl.0.08 8,0 
Boot lossen en intern transport naar de conservering afdeling tr.0.01 4,0 
Special vervaardigde wagen ->conservering hal voor onderdelen uit tr.0.02 3,0 
boot te halen 
Kunststof sluit latten monteren op BB & SB davit posten (tijdens/ na 1,5 
spiegel) 
Ruitenwissermotoren monteren en aansluiten (2x)+ruitensproei nozzles 4,0 
(incl slang) 
RVS instaplijsten plakken 1,0 
RVS mastkoker monteren (voor isolatie MK) inclusief prefabaansluiten 4,0 
voor mast 
Spiegel monteren+hydraulische cilinder+ondersteuning van het achter- 16,0 
dek+3 aanslagen 
Zekeringenpaneel plaatsen en aansluiten (onderdeel van kabelboom) 8,0 
Walaansluiting 3,0 
Vloeren VK, excl. 804003/ 004 (verhoging) en 804014 (massief) + Voor- t2.0.01 4,0 
bewerking tek 807412 
Ring doucheschot t2.0.02 1,0 
Doucheschot t2.0.03 6,0 
Voor alle raampartijen teak-houten opvulling voor ra- t2 .0.03 3,0 
men+ lijmen +schuren 
Schot Badkamer BB t2 .l.01 4,0 
Schot Badkamer VK SB t2.l.02 2,0 
Opstappen (PL804011 , PL804012) t2.l.03 7,0 
Ladeblok bed VK t2.l.04 1,5 
Kleerkast VK t2.l.05 3,0 
Luchtkoker t2 .l.06 1,5 
Binnenwerk en modules binnenwerk t2.l.07 2,0 
Bedrand ( en luchtkoker) t2.l.08 5,5 
Piekschot (modules binnenwerk) t2 .l.09 1,5 
Module en onderdelen schot SB t2.1.10 4,0 
Module en onderdelen schot BB t2 .1.ll 4,0 
Plafond VK (exclusief 807 414/ 415 , inclusief 409/ 410+isol- t2 .1.12 6,5 
eren+grondplaatl) 
TV / Radio kast t2.1.13 4,0 
Rechtopstaand schot ( dubbelbed VK&zijschotten) t2 .l.14 2,0 
Raammodule VK BB t2.1.15 6,4 
Nis voorkajuit opbouw BB t2 .1.16 4,5 
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Proces Volgorde Duur 
Raammodule VK SB t2.l.l 7 6,5 
Nis voorkajuit opbouw SB t2 .l.18 4,5 
Grondplaat plafond2 t2.l.19 3,0 
Plafond VK (tek.no 807 414 en 807415) t2.1.20 8,0 
Plafond VK (exclusief 807409/ 410, inclusief 807414/ 415) t2 .1.21 6,0 
Vloer VK, Massief afwerk (tek.no 804014) t2.1.22 4,0 
Tweede bedrand t2.l.23 2,0 
Lattenbodem t2.1.24 0,5 
Vloer Vk (804015 t / m 804020) t2.2.01 4,0 
Badkamermeubel onder BB+isolatie t2.2 .02 5,0 
Badkamermeubel boven BB t2 .2.03 1,5 
Nis badkamer BB+huidbetimmering t2 .2.04 3,0 
Schot badkamer-keuken BB+hoekafwerking t2 .2.05 3,0 
Plafonds badkamer BB+isolatie+draaglatten t2 .2.06 8,0 
Kozijnen doucheingang t2 .2.07 3,0 
Badkamermeubel SB+isolatie+opstap WC t2 .3.01 5,0 
Badkamermeubel SB ( onderdelen interieur) t2 .3.02 1,5 
Nis badkamer SB+huidbetimmering t2.3.03 3,5 
Plafond badkamer SB (Alleen 807405/406)+schuin plafonddeel) t2.3 .04 3,0 
Schot badkamer-dinette SB t2 .3.05 1,5 
Plafond badkamer SB (alleen 807407 bij plafonds VK) t2 .3.06 3,0 
Gat maken voor UFO's+PVC-buis+afwerkrand SB+BB t2 .3.07 3,0 
Vloerdeel pantry (schot badkamer keuken BB) t2 .4.01 1,5 
Pantry Front , kast links, ladekast, kast rechts+isolatie+schotjes LDF t2.4.02 5,0 
Kastje hangend rechts t2.4.03 2,5 
Schot pantry-middenkabine + huidbetimmering t2.4.04 3,0 
Vacuum-bocht onder gangboord t2.4.05 3,0 
Schot koelkast / keukenblok t2.4.06 3,0 
Magnetronkast t2.4.07 4,5 
Pantry-schot t2.4.08 1,5 
Corianblad en schotten t2.4.09 4,5 
Gordijnkoof boven +onder+afwering spant+schotje t2.4.10 6,0 
bovenkoof+massieve lijsten 
Plafond pantry t2.4.ll 4,0 
Karing pantry t2.4 .12 2,0 
Dinettebank( exclusief boord) t2.5.01 2,5 
Dinette kast (links en nis , kast links 2-4, kasten rechts 1-2+blad) t2 .5.02 12,0 
Huidbetimmering dinette t2.5.03 3,0 
Vacuum bocht onder gangboord+onderste gordijnkoof t2 .5.04 4,0 
Grondplaat plafl.ond+bovenste gordijnkoof t2 .5.05 6,0 
Vacuum bocht boven Dinette+schot salon+aflijsten t2.5.06 5,0 
Ladekastje onder bed, bedbodem onderste bed, schotten onder onderste t2.6.01 6,5 
bed+legplaat naast bed 
Schotten op onderste bed t2.6.02 1,5 
Nis middenkabine t2.6.03 2,5 
H uidbetimmering middenkabine t2.6 .04 3,0 
Bovenbed middenkabine+legplaat naast bed t2.6.05 4,5 
Gordijnkoof boven+onder Middenkabine t2.6 .06 3,0 
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Proces Volgorde Duur 
Aftimmeren blindraam + spant+ betimmeren patrijspoorten t2 .6.07 3,5 
Vacuum-bocht plafond middenkabine+koof voeteinde t2.6.08 5,0 
Airco kanaal t2 .6.09 1,5 
Kleerkast middenkabine t2.6.10 6,5 
Schot naast trap t2 .6.ll 2,5 
Plafonds middenkabine en dinette (alleen middenkabine) t2.6 .12 4,0 
Afwerken stuurstandmodule t2.7.01 11 ,0 
Schot dinette trap t2 .7.0l 1,5 
TI:ap VK (paslatten+lijmen+sluiting) t2 .7.0l 3,0 
Plafonds middenkabine en dinette (alleen Dinette) t2 .7.02 8,0 
Deur badkamer BB t2.8.0l 3,5 
Deur VK t2 .8.02 3,0 
Deur badkamer SB t2.8.03 3,0 
Deur middenkabine t2.8.04 3,5 
Vloer stuurhut ( +voorbewerken+ verhogen) t2.9.0l 3,0 
Stuurhut bank t2.9 .02 8,0 
Stuurbank en bordes t2 .9.03 2,5 
Meubel Stuurhut t2 .9.04 10,0 
Tafel stuurhut t2 .9.05 1,0 
Buitendeuren plaatsen inclusief RVS beslag (slot) t2.9.06 8,0 
Afwerken jacht t2.9.07 8,0 
Airco's dinette en voorkajuit en gastencabine monteren en aansluiten 24 ,0 
Buitendeuren lakken inclusief kitnaad 1,0 
Davits monteren 8,0 
Deksel plaatsen voor vulunits 3,0 
Gebogen raam plaatsen en afkitten 6,0 
Hydaulische unit monteren en aansluiten 8,0 
Interieur vernissen (natte cel VK, ondervloer , bergruimtes en kasten) 40,0 
Afplakken na interieurlakken 4,0 
Interieur verven (natte cel VK, ondervloer , bergruimtes en kasten) 4,0 
Kranen aansluiten 3,0 
Plaatsen windscherm en afkitten hoekjes 10,0 
RVS handreling monteren op de spiegel 3,0 
RvS reling monteren op de verschansing na teak en voor bolders 20,0 
Schuifdeur monteren 4,0 
Spoelbakken aansluiten 6,0 
Stuurstandmodule afkitten 2,0 
Stuurstandmodule plaatsen + aansluiten + ontluchten 12,0 
Stuurwiel monteren 0,5 
Variotop monteren 16,0 
Loopdeur van de spiegel (scharnier+sluiting) 4,0 
Bescherming kap monteren 1,0 
Ontlucht ing douche 3,0 
Blusser monteren onder trap VK 0,5 
Cabrio-doek monteren 4,0 
Dekkist kussen monteren 1,0 
Dinette tafel monteren 1,0 
Glazenset aan boord zetten 0,5 



Bijlage D. Procesvolgorde en -tijden 19 

Proces Volgorde Duur 
Gordijnen 6,0 
In bedrijf stellen 24,0 
Inspectieluiken monteren 3,0 
Koelkast 24V keuken 4,0 
Koelkast 24V wetbar 2,0 
Koofverlichting Keuken (2x) incl, wandschakelaar (lx) 2,0 
Kookplaat aansluiten 2,0 
Kussens dinettebank monteren 2,0 
Kussens stuurhutbank monteren 1,0 
Luikringen interieur monteren 1,0 
Matrassen 0,5 
Magnetron monteren en aansluiten 2,0 
Mast+vanger monteren (inclusief navigatieverlichting)+aansluiten hy- 13,0 
draulische cilinder 
On-board-kit aan boord zetten 0,5 
Plexie servies en glazen houder set monteren 1,5 
Radio dinette + 4 speakers incl, omschakeling 4,0 
Radio VK + 2 speakers 2,0 
Ramen en patrijspoorten monteren 24x 24,0 
Reddingsvlot monteren 0,5 
Ruitenwissersproei-installatie ( tank+aansluiten) 2,0 
Ruitenwisserbladen en armen 1,0 
Sanitaire accesoires monteren 3,0 
Stuurbank plaatsen en aansluiten 2,0 
Toilet BB monteren en aansluiten 3,0 
Toilet SB monteren en aansluiten 3,0 
TV en Video monteren + aansluiten 4,0 
Vaarinventaris aan boord zetten 1,0 
Verlichting dagtoilet (2x) incl, wandschakelaar (lx) 1,0 
Verlichting dinette (lüx) incl, wandschakelaars (4x) 6,0 
Verlichting gastencabine ( 4x) incl, wandschakelaars (2x) 3,0 
Verlichting keuken (3x) incl, wandschakelaar (lx) 1,5 
Verlichting stuurhut ( 4x) incl wandschakelaars (2x) 4,0 
Verlichting VK (8x) incl, wandschakelaars (2x) 4,0 
Verlichting WC/douche (4x) incl , wandschakelaars (2x) 3,0 
Voetschakelaars monteren en aansluiten 2x (na teakdek) 3,0 
Wandcontactdozen (8x220V, 3xl2V) 6,0 



Bijlage E 

Randvoorwaarden aan de 
processen 

Ter visualisatie van de koppeling tussen de processen en zijn randvoorwaarden is ge
bruik gemaakt van netwerkplanning [SH93],[MGK69]. Processen worden aangegeven 
door middel van een cirkel voorzien van een afkorting die overeenkomen met de afkort
ing geformuleerd in bijlage C. De processen zijn onderverdeeld naar bewerkingsplaats 
ten gunste van het overzicht. Deze bewerkingsplaatsen zijn exterieur (EX), stuurhut 
(SH), voorkajuit (VK), machinekamer (MK) en kuip (KU). De bewerkingsplaatsen staan 
in figuur E.l afgebeeld. Het geheel van processen en de koppeling aan de randvoorwaar-

Figuur E.l: Bewerkingsplaatsen op het jacht 

den staat gevisualiseerd in de figuren E.2, E.3 en E.4. Pijlen en stippellijnen dienen 
als voorwaarden te worden gelezen. Wordt een proces of een deel van de processen 
gescheiden door een stippellijn of pijl dan wordt met deze scheiding de volgorde tussen 
deze processen of deel van processen vastgelegd. Daarnaast is geordend op fase. Deze 
fasen zijn de MK-fase, de WF-fase en de IBS-fase. 
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Bijlage E. Randvoorwaarden aan de processen 
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Bijlage F 

Kritieke pad en doorlooptijd DS 
45 

In deze bijlage wordt het kritieke pad en de doorlooptijd bepaald. Het kritieke pad wordt 
bepaald door de beperkte ruimte die voor verloop van het productieproces aanwezig is 
op de DS 45 buiten beschouwing t e laten . Op de volgende pagina wordt het kritieke 
pad weergegeven in de vorm van een Gantt-chart, gesorteerd op bewerkingsplaats (zie 
figuur F.1 , F.2 en F .3) . Elke balk st aat voor een aktiviteit . Deze aktiviteit is voorzien 
van een afkorting die overeenkomt met de afkorting in bijlage C. Het volgen van het 
krit ieke pad levert een tot ale bewerkingstijd op van iets meer dan tien weken . 

Om de doorlooptijd te bepalen moet echter wel rekening worden gehouden met de 
beschikbare werkruimte op een j acht. Er kunnen slechts twee personen tegelijkertijd in 
het jacht werken. Het voordeel van deze beperking is dat er efficiënt met teams kan 
worden gewerkt. In de eerste fase (MK-fase) bestaat het team uit een timmerman, een 
electromonteur en een monteur (tem-team) , waarbij de timmerman de werkzaamheden 
rondom het jacht verricht. In de tweede fase (WF-fase) wordt constant gewerkt met 
twee timmermannen (tt-team) . Processen uitgevoerd door de afdeling Special Products 
(SP) of door externe bedrijven kunnen op de gewenste plaats worden toegevoegd mits de 
ruimte het toelaat . Deze werkzaamheden worden niet door het vaste t eam uitgevoerd. 
In de laatst e fase (IBS-fase) wordt eveneens met een t em-team gewerkt. Aan een nieuwe 
fase kan slechts begonnen worden indien de vorige fase volledig is afgerond ook al laat 
de ruimte meer werknemers toe. 

De doorlooptijd is, net zoals bij de bepaling van het kritieke pad , visueel bepaald door 
gebruik t e maken van een Gant t-chart . Deze Gantt-chart staat weergegeven in de figuren 
F.4, F.5, F.6, F.7, F.8 en F .9. De visualisatie leidt tot een bijna zestien weken durende 
door looptijd. 
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Bijlage G 

Methoden ter bepaling 
productiestructuur 

Om tot de mogelijke productiestructuren te komen voor LY in relatie tot de DS 45 
in het bijzonder zijn een aantal methoden ter bepaling van een productiestructuur 
nader geanalyseerd. De eerste methode bepaald de productiestructuur aan de hand 
van de productiekenmerken van het productiesysteem [Mut79]. De van invloed zijnde 
kenmerken zijn de seriegrootte en de automatiseringsgraad enerzijds in relatie tot de 
productieflexibiliteit anderzijds. In figuur G.1 wordt voor LY de situatie geschetst . 
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Figuur G.l: Positionering LY middels productiestructuren gebaseerd op productieken
merken 

De automatiseringsgraad bij LY in het algemeen is bijna nihil. Alleen het snijden 
van platen en het frezen van onderdelen wordt automatisch gedaan. Met een diverse 
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keuze in producten en een productie van 50 jachten per jaar is het niet rendabel in 
serie te produceren. De productieflexibiliteit is echter hoog, voornamelijk ook door de 
huidige manier van produceren. De verwachting van de productieflexibiliteit van het 
assemblagesysteem voor de DS 45 is dat deze zich aan de lage kant zal bevinden binnen 
de LY-begrenzing in figuur G.l. 

Een tweede methode kijkt naar de logistieke kenmerken van een productieafdeling. Vol
gens deze benadering zijn een tweetal factoren belangrijk als functie van de produc
t iestructuur [BWW90] , namelijk: 

1. De complexiteit van de capaciteit en variëteit in de bewerkingsvolgorde 

2. De complexiteit van de materiaalproblematiek 

In figuur G.2 zijn deze twee factoren afgezet tegen de productiestructuur voor LY in 
relatie tot de DS 45. De lage herhalingsgraad van de vraag naar individuele producten 
duidt op een groot aantal verschillende producten , zoals bij LY relatief gezien het geval 
is. Hierdoor is de capaciteitscomplexiteit hoog. Voor de DS 45 zal naar verwachting de 
herhalingsgraad hoger liggen. Voor dit product wordt namelijk een apart assemblagesys
teem ontworpen. De materiaalcomplexiteit van een jacht is in het algemeen redelijk tot 
hoog, wat duidt op een hoog aantal verschillende materialen en componenten in een 
jacht . 
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Figuur G.2: Posit ionering LY middels productiestructuren gebaseerd op logistieke ken
merken 

Een derde manier ontstaat door de productkenmerken van het product te analyseren. 
In figuur G.3 staan de mogelijke productkenmerken weergeven volgens van Bemmel 
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[Bem92]. De meest bepalende factoren, waar in dit geval in relatie tot LY naar gekeken 
wordt , zijn de fysische eigenschappen afmetingen en massa-eenheid. Deze zijn respec
t ievelijk groot en hoog, waardoor het transport moeilijk en zeer bepalend voor de pro
ductiestructuur is . 
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Bijlage H 

Methoden voor het ontwerpen 
van een structuur voor 
assemblagesystemen 

Voor het ontwerpen van een productiestructuur voor een assemblagesysteem zijn vele 
verschillende methoden ontwikkeld. Van deze methoden kan een splitsing worden 
gemaakt tussen methoden met een top-down benadering en methoden met een bottom
up benadering (zie figuur H.l ). 

H.1 Top-down en bottom-up benadering 

Een top-down benadering steeft naar de economisch optimale benadering en kijkt daar
bij sterk naar het tijd- en kostenaspect, wat zeker niet altijd de technisch beste oplossing 
oplevert. De bottom-up benadering streeft juist naar de technisch optimale oplossing 
en hoeft op zijn beurt niet de meest economische oplossing te leveren. Bij een top-down 
benadering vindt een markt- en bedrijfsanalyse tegelijkertijd met de product-analyse 
plaats, terwijl bij een bottom-up analyse de markt- en bedrijfsanalyse na de keuze van 
een structuur en assemblagehulpmiddelenvarianten begint. Omdat een markt- en bedri
jfsanalyse reeds heeft plaatsgevonden voor de DS 45 ligt een top-down benadering meer 
voor de hand. Toch kunnen een aantal bottom-up benaderingen leiden tot een goede 
structuur van het assemblagesysteem. 

D.F.A. staat voor design for assembly [AKL88]. Dit houdt in dat tijdens de ontwikkeling 
van een product al wordt nagedacht over hoe het product zo eenvoudig mogelijk zou 
kunnen worden geassembleerd. Bij LY heeft men D.F.A. echter te laat toegepast. Het 
product was al ontwikkeld terwijl er nog geen D.F.A. had plaatsgevonden. Een dergelijk 
product kan dan slechts gedeeltelijk geoptimaliseerd worden voor een te ontwerpen 
assemblagesysteem. 
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Figuur H.l: Top-down en bottom-up benadering 

Geanalyseerde ontwerpmethoden 

Methode van Pherson 

De methode van Pherson [Phe87] begint al bij het ontwerpproces van het product. 
Voor het werken volgens deze methode moet het basis productontwerp en de product
varianten bekend zijn. Daarnaast dienen ook de marktverwachtingen en het personeel 
dat inzetbaar is bij de assemblage bekend te zijn. Hierna wordt een 7-stappen plan 
gevolgd: 

1. Aantal assemblagesyst emen worden opgesteld. Keuze van technologie (flexibel, 
st ar , manueel) en structuur ( cel, lijn) 

2. Aanbrengen van ontwerpveranderingen. Met stap één kunnen oplossingen voor 
assemblageproblemen in het product worden gevonden met D.F.A.-technieken. 

3. Balancering van het assemblagesysteem. De verschillende assemblagetaken 
moeten over de werkst ations worden verdeeld, zodanig dat er minimale kosten 
en cyclustijden ontstaan. 

4. Het simuleren van het assemblagesysteem. Het assemblagesysteem kan verbeterd 
worden door speciale situaties t e simuleren, bijvoorbeeld het meten van het effect 
van een lading slechte onderdelen. 
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5. De keuze van aan- en afvoertechniek van onderdelen. Van belang op deze keuze zijn 
factoren als betrouwbaarheid, flexibiliteit, onderhoudskosten, installatiekosten en 
de frequentie van de aanvoer van onderdelen. 

6. De keuze van het type van automatisch aan- en afvoermiddelen, indien daar in 
stap 5 voor gekozen is . 

7. Het oplossen van problemen bij het invoegen van onderdelen. Hiermee kan worden 
voorkomen dat bijvoorbeeld een robot vaak vastloopt en dus de algehele cyclustijd 
wordt verlengd. 

Worden deze stappen voor elke subassemblage en de eindassemblage doorlopen, dan kan 
tot een lay-out worden gekomen. Hierbij kunnen computerprogramma's hulp bieden. 

De L.A.B. methode 

De L.A.B. methode is op te splitsen in twee fasen [MH93], [PL93]. In de eerste fase wordt 
de assemblagestrategie bepaald en de daaruit voortvloeiende assemblagevolgorde. De 
tweede fase dient voor het bepalen van de structuur van het assemblagesysteem. In 
figuur H.2 wordt de methode in stappen weergegeven. 

Specificatie studie 

Productanalyse 

P lanning 
Assemblage 

_J 

Generatie 
assemblageprocessen 

Sorteren en selecteren 
van de processen 

Specificatie studie 

Functionele studie 
(statisch) 

Karakteriseren taken en gereedschap 
specificatie (dynamisch) 

Lay-out ontwerp 

Specificatie studie 

Figuur H.2: De L.A.B.-methodologie 

Methode van Rampersad 

De methode van Rampersad volgt een spiraalvormige weg die steeds langs de drie vari
abelen product, assemblageproces en assemblagesysteem loopt . Onder product vallen 
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( onderverdeeld in abstractieniveau) productassortiment, productstructuur en product
componenten. Onder het assemblageproces vallen assemblagestrategie, asemblagestruc
tuur en assemblagehandelingen (zie figuur H.3). Als laatste vallen de systeemlayout, 
de systeemstructuur en de systeemcomponenten onder het assblagesysteem. Voor een 
uitvoerige beschrijving van de methode in relatie tot het doorlopen van de spiraal wordt 
verwezen naar [Ram93] . 
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Figuur H.3: Drie variabelen en abstractieniveau's volgens Rampersad 

De ASSYST methode 

De ASSYST-methode wordt met behulp van een computer voltooid [AG88]. Eerst vindt 
een productanalyse plaats, waarmee de productstructuur wordt bepaald. De volgende 
stap is het bepalen van de assemblagevolgorde en de benodigde handelingen. Met deze 
gegevens wordt de invloed bekeken op verschillende assemblage-systemen (manueel, star 
of flexibel). Met behulp van D.F.A.-technieken wordt nu het product aangepast en wordt 
het volgende automatisch door de computer bepaald: de assemblagetijd per onderdeel 
en van het hele product, de benodigde hulpmiddelen, de capaciteit en de kosten van 
het assemblagesysteem, de aan- en afvoersystemen en de complexiteit van het systeem. 
Het uiteindelijk resultaat betreft een lijst van mogelijke assemblagehulpmiddelen voor 
elk onderdeel en voor elk technologisch verschillend systeem. Met deze basiselementen 
worden een aantal alternatieve systeemstructuren gevormd. Aan de hand van het jaar
lijkse productievolume, de cyclustijd en de verdeling van de werkzaamheden over de 
werkplekken wordt het goedkoopste assemblagesysteem bepaald. 
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De ASSEMBLY methode 

De ASSEMBLY methode is gebaseerd op een sterk interactief software programma 
[Bru87a], [Bru87b]. Het bestudeert het assemblagesysteem vanuit technisch en 
economisch oogpunt en bestaat uit vier modules, namelijk 

l. Economische analyse. Hierin wordt de economische haalbaarheid van de verschil
lende assemblagetechnologiën bekeken en vergeleken. 

2. Technische analyse. Hierin wordt de technische haalbaarheid van de gekozen tech
nologie, de assemblagetijd per onderdeel en de kostprijs per onderdeel bekeken en 
vergeleken. 

3. Line balancing. De assemblagetaken worden verdeeld over de werkstations. 

4. Keuze van de assemblagehulpmiddelen. Met behulp van de aanwezige database 
kan de ontwerper de geschikte assemblagehulpmiddeleen uitkiezen. 

De structuur van het assemblagesysteem wordt in de economische analyse bepaald. 
ASSEMBL Y maakt een keuze tussen zes basisstructuren: zuiver manueel, manueel met 
mechanische hulp, met behulp van automaten, met robots in de lijn, met robot in een 
cel en volgens het SONY-systeem. Voor alle systeemstructuren worden de operateur
en investeringskosten berekend. De assemblagekosten per product kunnen nu berek
end worden . Hiervoor moeten de volgende gegevens worden ingevoerd: arbeidskosten , 
rentevoet, aantal arbeidsuren per werknemer per jaar, gemiddelde aanschafkosten van de 
assemblagehulpmiddelen, gemiddelde assemblagetijd per onderdeel, onderhoudskosten 
en onderhoudstijd, productievolume, aantal onderdelen per product, aantal ontwer
pveranderingen en de kwaliteit van de onderdelen. 

Capp of assembly systems 

De laatste methode is de Capp of assembly systems [War87]. Deze methode werkt met 
3 individuele subsystemen ter ondersteuning van: 

• Het ontwikkelen van de structuur van het assemblagesysteem 

• Het voorspellen van de cyclustijd van de processen en de assemblagestations 

• Grafische presentatie van het assemblagesysteem in de vorm van een 2D-layout 

Wanneer een assemblagesysteem met de eerste 2 subsystemen is ontworpen kan met het 
derde subsysteem voor het layout ontwerpaanpassingen aan de werkelijkheid worden 
gedaan. Van invloed op de keuze van systeemstructuren en assemblagehulpmiddelen 
zijn: benodigde technologie van de assemblagehulpmiddelen, assemblagecyclustijd, as
semblagevolgorde en capaciteitverdeling van de werkstations. 



Bijlage I 

Evaluatie relevante 
productiestructuren 

Een belangrijk kenmerk van het vaste standplaatsconcept is dat een product op een 
werkplek wordt geproduceerd. Voor een momentane standplaats geldt dat slechts een 
deel van het product op een werkplek wordt geproduceerd. Beide methoden hebben voor 
en nadelen. Als eerste zullen respectievelijk de voor- en nadelen van een vaste stand
plaatsconcept worden besproken. Daarna komt het momentane standplaatsconcept aan 
bod. 

Voordelen vaste standplaats 

Het eerste voordeel van een vaste standplaats is dat medewerkers onafhankelijk van 
elkaar werken op een eigen werkplek. Hierdoor hoeft een verschil in werktempo niet 
meteen tot problemen te leiden. Een tweede voordeel is dat er minder met balancer
ingsproblemen en -verliezen rekening hoeft te worden gehouden. Het inwerken van 
nieuwe medewerkers verstoort de productiviteit van anderen minder. Bij een vaste 
standplaats met roulatie zorgt een medewerker of een team voor de productie van het 
gehele product en is dan ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Hi
erdoor krijgt een persoon of team meer verantwoordelijkheidsgevoel en kan daardoor 
een hogere kwaliteit van het product afleveren. Door de universele werkplekken bij dit 
concept is er ook de grootst mogelijke flexibiliteit te bereiken. Tevens vindt er geen 
tussentijds transport van het ( tussen)product plaats, waardoor er geen tijd verloren 
gaat en er geen extra hulpmiddelen nodig zijn. Het productievolume kan eenvoudig 
worden gevarieërd door meer of minder standplaatsen in te zetten. Als laatste voordeel 
geldt dat in geval van een verstoring op een standplaats andere producten op naburige 
standplaatsen kunnen doorwerken aan hun product, waardoor het oponthoud alleen van 
toepassing is op de verstorende standplaats. 
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Nadelen vaste standplaats 

Aan de andere kant zitten er ook nadelen vast aan dit concept. Het eerste nadeel 
van het produceren op één werkplek is dat het moeilijker is om werkplekken zodanig 
in te richten dat de productiviteit en ergonomie optimaal blijven. Vaak resulteert een 
wijziging in een inrichting in een lagere productiviteit en een hogere fysieke belasting. Bij 
het produceren op één werkplek kunnen onderdelen vaak minder overzichtelijk worden 
opgeslagen , wat leidt tot het nodige loop- en zoekwerk. Dit loop- en zoekwerk leidt op 
zijn beurt weer tot een grotere kans op verstoringen. Bij de voordelen is genoemd dat de 
zorg door een persoon of team voor een volledig product de kwaliteit kan bevorderen. 
Een nadeel is echter dat elk persoon of team een eigen werkwijze heeft , hetgeen kan 
zorgen voor een minder constante kwaliteit. Daarnaast kost het meer tijd om nieuwe 
medewerkers in te werken, omdat zij heel het proces moeten kennen en kunnen. Een 
volgend nadeel is dat alle deelproducten naar één werkplek moeten komen, waardoor 
het aanvoeren hiervan moeilijker is aan te sturen. Ook moet de voormontageplaats 
onderdelen leveren aan alle standplaatsen , wat resulteert in langere transportafstanden. 
Daarnaast kost het beschikbaar hebben van dure gereedschappen op alle plekken veel 
geld. Bij gezamenlijk gebruik is planning van deze gereedschappen vaak moeilijk. In 
de praktijk gaan medewerkers zoeken naar het gereedschap wanneer het nodig is. Als 
laatst e is de voortgang van de assemblage slecht zichtbaar, waardoor ook verstoringen 
moeilijker te onderkennen zijn. Eén en ander kan leiden tot gebruik van onderdelen die 
voor een ander product bestemd zijn. 

Het tweede te behandelen concept is het momentane st andplaatsconcept. Het algemene 
kenmerk van dit concept is dat de assemblagehandelingen verdeeld worden over een 
aantal zones . Het aantal zones is afhankelijk van de werkinhoud , de beperkingen en het 
vereiste productievolume. Net als bij de vaste standplaats worden de voor- en nadelen 
besproken te beginnen met de voordelen . 

Voordelen momentane standplaats 

Om te beginnen is elke werkplek af te stemmen op de benodigde assemblagetaken, 
wat betreft assemblageproces (gereedschappen , onderdelen , hulpmiddelen) en ergonomie 
(werkhoogte, hulpmiddelen) . Ook zijn er per werkplek eenduidige, overzichtelijke on
derdeellocaties, waardoor er efficiëntere aanvoer van onderdelen mogelijk is en er minder 
kans is op verstoringen. Hierdoor wordt de order-doorlooptijd korter. Een volgend vo
ordeel is dat de werkinstructies ook beter op te splitsen zijn naar deeltaken. Tevens zijn 
er per werkplek alleen gereedschappen en hulpmiddelen nodig voor die werkplek. Er is 
dus maar een beperkte hoeveelheid van het totaal nodig op één werkplek. Als laatste 
kan de voortgang perfect worden bijgehouden, waardoor verstoringen ook sneller aan 
het licht komen. 
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Nadelen momentane standplaats 

Het eerste nadeel van de momentane standplaats is echter het balanceren van de lijn . 
Dit gaat meestal gepaard met balancerings- en afstemmingsverliezen. Deze verliezen 
nemen af bij een toenemend aantal werkplekken. Het balanceringseffect kan ook sneller 
leiden tot tempodruk. Door de verliezen van het afstemmen is er ook altijd een bottle
neck aan te wijzen. Deze bottle-neck bepaald de productiesnelheid van de lijn. Bij het 
optreden van een knelpunt in de lijn om welke reden dan ook ligt heel de lijn stil. Het 
zou dan nodig kunnen zijn dit product uit de lijn t e halen en deze buiten de lijn verder te 
assembleren. Een volgend nadeel is dat er vaak een voorziening nodig is om het transport 
tussen de werkplekken te realiseren, waardoor een zo kort mogelijke lijn het gunstigst 
is. Doordat een lijn gebalanceerd is, is het ook moeilijk om het productievolume uit te 
breiden. Er zou dan opnieuw balancering moeten plaatsvinden. Ook leiden verstoringen 
in de lijn sneller tot productieverlies. Het is namelijk moeilijk om een achterstand in 
te halen. Het opvangen van verlies kan gedaan worden door invoering van buffers. Als 
laatste kunnen alleen sterk op elkaar lijkende producten in de lijn worden opgenomen. 
Dit sterk op elkaar lijken wordt bepaald aan de hand van bouwvolgorde, onderdelen , 
werkinhoud, hulpmiddelen en benodigde vaardigheden van de medewerkers. 



Bijlage J 

Ontwikkeling opstellingen 

In deze bij lage worden verscheidene alternatieven voor assemblage-opstellingen on
twikkeld en behandeld . Het productieproces is onderverdeeld in een MK-fase, een 
WF-fase en een IBS-fase. In de MK-fase wordt met een tem-team (één t immerman, 
één electromonteur en één monteur) gewerkt , evenals in de IBS-fase . De WF-fase wordt 
voltooid door een tt-team (twee timmermannen) . Deze alternatieven zijn bepaald op 
basis van de mogelijke assemblageconcepten , waarbij wordt uitgegaan van het gegeven 
'beweegt het product ' al of niet en 'beweegt het team' al dan niet . De mogelijke assem
blageconcepten st aan weergegeven in figuur J.1. 

P roduct beweegt? 

Team beweegt? 

l 
/ ""\ 

momentane standplaats 
met lij nlayout en roulatie l

/ ~omentane standplaatj 
met lijnlayout zonder 

roulatie 

Team beweegt? 

vaste standplaats 
met roulatie 

Nee 

vaste standplaats 
zonder roulatie 

Figuur J .l : Mogelijke assemblageconcepten 

Het eerste alternat ief komt voort uit de in figuur J .l beschreven momentane st andplaat
sen en komt voort uit de huidige productiewijze van de DS 45 bij LY, waarbij elke fase 
start op een andere werkplek ( alternatief 1.1). Dit alternatief kan met en zonder rou
latie worden toegepast . De bott le-neck in deze drieplaatslijn is de acht weken durende 
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MK WF IBS 

5 weken 8 weken 3 weken 

W erkplek 1 Werkplek 2 Werkplek 3 

Figuur J.2: Alternatief 1.1 , drieplaatslijn zonder balancering 

WF-fase. Met het aantal effectieve werkweken van 37 wordt met één lijn een produc
tiehoeveelheid van 4,625 eenheden per jaar bereikt . Er zouden minstens drie lijnen in 
gebruik moeten worden gesteld om het gewenste aantal van twaalf te kunnen bereiken 
(zie figuur J.2). 

MK WF-1 WF-2+IBS 

5 weken 5.5 weken 5.5 weken 

W erkplek 1 Werkplek 2 W erkplek 3 

Figuur J .3: Alternatief 2.1 , drieplaatslijn met balancering 

Eén lijn zou bespaard kunnen worden door de drieplaat slijn t e balanceren (alternatief 
2.1) en valt onder de momentane st andplaatsen met een lijnlayout, waarbij het toepassen 
van roulatie een optie is. De beste oplossing voor het balanceren ontstaat door de 
WF-fase op t e splitsen in twee delen. Op de tweede werkplek wordt 5.5 week van 
de WF-fase voltooid. Het resterende deel wordt op derde werkplek voltooid. Voor 
de gebalanceerde drieplaatslijn wordt een productie-aantal van 6,72 behaald, waardoor 
twee lijnen toereikend is (zie figuur J.3). 
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MK + IBS WF 

8 weken 8 weken 

Werkplek 1 Werkplek 2 

Figuur J.4: Alternatief 3.1, tweeplaatslijn 

Een derde alternatief bestaat slechts uit twee standplaatsen ( alternatief 3.1) en valt 
onder de categorie 'momentane standplaats met lijnlayout zonder roulatie'. In dit alter
natief wordt op de eerste werkplek de MK-fase en de IBS-fase voltooid, wat tezamen van 
gelijke duur is als de WF-fase dat op de tweede werkplek wordt voltooid. Dit alternatief 
is onderscheid zich van het eerste alternatief door het jacht na de WF-fase niet naar 
een derde werkplek te plaatsen , maar weer terug naar de eerste werkplek. De produc
t iehoeveelheid van de tweeplaatslijn komt overeen met het eerste alternatief, namelijk 
4,625 per lijn. Hierdoor moeten drie lijnen in gebruik worden gesteld (zie figuur J.4). 
Het eerste alternatief komt hierdoor te vervallen. 

MK-1 MK-2 + WF-1 WF-2 WF -3 + IBS 

4 weken 4 weken 4 weken 4 weken 

Werkplek 1 Werkplek 2 Werkplek 3 Werkplek 4 

Figuur J .5: Alternatief 4.1 en 4.2 , vierplaatslijn 

Het vierde alternatief wordt vormgegeven door het toepassen van vier werkplekken 
(alternatief 4.1) en valt derhalve onder de momentane standplaatsen. Dit alternatief 
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kan zowel met als zonder roulatie worden toegepast. Elke werkplek bestaat uit een 
duur van vier weken, waardoor een productiehoeveelheid van 9,25 eenheden per jaar 
wordt bereikt. Weliswaar bestaat er een optimale balancering, maar om aan de eis van 
twaalf eenheden per jaar te kunnen voldoen is een tweede lijn noodzakelijk. Het efficiënt 
inzetten van teams wordt mogelijk gemaakt door het toepassen van roulatie ( alternatief 
4.2). Het MK-2 team verplaatst zich nadat de processen op werkplek twee voltooid zijn 
naar werkplek vier om een ander jacht af te werken. Zo verhuisd het WF-3 team na 
hun werkzaamheden op werkplek vier terug naar werkplek twee, zodat elk team volledig 
bezet is (zie figuur J.5). 

MK-1 MK-2 WF-1 WF-2 WF-3 ms 

3 weken 2 weken 3 wP-keu 3 weken 2 weken 3 wekeu 

W erkplek 1 Werkplek 2 Werkplek 3 Werkplek 4 Werkplek ::i W erkplek 6 

Figuur J .6: Alternatief 5.1 , zesplaatslijn 

Een zesplaatslijn behoort ook tot één van de alternatieven ( alternatief 5.1) als momen
tane standplaats, waarin met en zonder roulatie van teams gewerkt kan worden. Twee 
werkplekken hebben echter bij deze lijn een week speling, namelijk het tweede deel van 
de MK-fase en het derde deel van de WF-fase. Deze speling en dus de niet optimale bal
ancering biedt de mogelijkheid teams efficiënt in te kunnen zetten . Met een bottle-neck 
van drie weken wordt met deze layout een productiehoeveelheid van 12.33 eenheden 
gehaald. 

Om de productiehoeveelheid nog verder op te schroeven kan een achtplaatslijn over
wogen worden (alternatief 6.1). Dit alternatief valt ook onder de momentane stand
plaatsen, al dan niet met roulatie. Op elke werkplek ondergaat het jacht in twee weken 
de gewenste processen. Er is dus sprake van volledige balancering, met de opmerking 
dat op werkplek drie en zeven twee verschillende teams nodig zijn. Door roulatie tussen 
de teams op werkplek drie en zeven wordt het gebruik van twee extra teams bespaart 
(alternatief 6.2). Deze layout levert een productiehoeveelheid van 18.5 eenheden per 
jaar. 

Als laatste zou op een vaste werkplek kunnen worden gewerkt. (alternatief 7.1) al dan 
niet met roulatie. Het nadeel van het niet toepassen van roulatie dat er inefficiënt met 
teams wordt gewerkt. Om aan het productie-aantal van twaalf te kunnen voldoen zijn 
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MI<-! MI<-2 MI<-:l + WF-1 WF -2 WF<l WF-,1 WF-ó + IBS-! 113S-2 

Werkplek l 

Figuur J.7: Alternatief 6.1 en 6.2, achtplaatslijn 

minstens zes werkplekken nodig. Bij zes werkplekken kunnen 13.88 eenheden per jaar 
worden geproduceerd. 



Bijlage K 

Verantwoording aantal 
werkweken per jaar 

Om een schatting te maken van het productieaantal DS 45 per jaar per ontwerp dient het 
aantal effectieve productieweken te worden bepaald. Bij deze bepaling dient rekening 
te worden gehouden met vrije dagen, verlofdagen, ziekte, etc. In onderstaande tabel 
staat de berekening van het aantal productieve werkweken per afdeling per jaar bij 
LY gegeven. Over deze afdelingen is een gemiddelde bepaald aan de hand van een 
weegfactor, in dit geval het aantal medewerkers per afdeling. De zo tot stand gekomen 
gemiddelde productiviteit bij LY bedraagt 1455 uren per jaar. Omgerekend naar weken 
komt dit overeen met zo 'n 36.5 werkweken. Het aantal werkweken per j aar is na overleg 
afgerond naar 37 werkweken. 

Afdeling Metal Coat Woodfinish Engine Client Gemiddeld 
Aantal medewerkers 9.7 11 .5 30.8 31. 7 
Betaalde dagen 261 261 261 261 261 
Vrije dagen 
Zondagen 7 
ADV dagen 13 
Verlofdagen 25 
Totaal 45 45 45 45 45 45 
Beschikbare dagen 216 216 216 216 216 
Beschikbare uren (*40) 1728 1728 1728 1728 1728 
Indirecte uren (werkbegeleiding en 99 99 99 99 99 
werkvoorbereiding) 44 werkbare 
weken* 2.25 
Ziekteverzuim 0.06 0.10 0.06 0.10 0.08381 
Ziekte-uren 126 209 126 209 173.67 
Afronding 3 0 3 0 1.26 
Prod. Capaciteit per werknemer 1500 1420 1500 1420 1454.07 

Tabel K. l: Verantwoording werkuren 
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Bijlage L 

Layoutontwerp voor de EC2-hal 

De in bijlage J ontwikkelde opstellingen zijn nog niet gerelateerd aan een uiteindelijke 
layout voor het assemblagesysteem. In deze bijlage worden de ontworpen layouts voor 
de bestaande EC2-hal gegeven. Bij het ontwerpen van een layout met als uitgangspunt 
de ontwikkelde opstellingen, is rekening gehouden met de volgende aandachtspunten en 
mogelijkheden van de EC2-hal: 

• Ruimte voor een zest al werkplekken 

• Bepaling plaatsing machines, waarbij machines voor de WF-fase vastliggen 

• Bepaling opslag subonderdelen 

• Indeling en hoogten bordessen 

• Kantoorruimte ligt vast en is al in gebruik 

Wat betreft de plaatsing van de machines is voor elke layout dezelfde indeling gebruikt. 
De bordessen zijn per layout ontworpen en ingedeeld. De gekleurde balken in de afge
beelde figuren in deze bijlage stellen treden voor , welke altijd van kantoorhoogte naar 
beneden lopen. Het indelen van de opstellingen in de hal kan op logistieke wij ze worden 
gedaan, waardoor het overzicht optimaal blijft. Een tweede mogelijkheid van indeling 
bij sommige opstellingen kan worden gecreërd door de afst and van de gereedschappen 
tot de relevante werkplekken te minimaliseren. Dit gaat echter wel t en koste van het 
overzicht voor het personeel zelf en voor de aansturende managers. Met deze gegevens 
zijn een zevental layouts ontworpen. Elk van deze layouts worden gerelateerd aan de 
vier basisconcepten opgesteld in bijlage J. 
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Figuur L.l: Ontwerp layout berust op het vaste standplaatsconcept met lijnlayout 
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In het ontwerp layout berust op het vaste standplaatsconcept (zie figuur L.l) is het 
toepassen van roulatie een optie. Ten aanzien van de flexibiliteit wordt echter wel 
roulatie toegepast. Dit ontwerp wordt aangeduid met layout l. 

MK + 
!IJS 

)OO rl 

Kantoor 

WF 
Ml(+ 

IB S 

>oo rt 

WF 

Gc rccdschap 1>c 11 en opslag voo r 

m ac hi11 ekarn cr <' 11 a fwerki n g 

MK + 
IU S 

)OOrl 

IVF 

Gcrcc:dscha ppcn c 11 o pslag 

voor inte ri eur 

Figuur 1.2: Ontwerp layout berust op het momentane standplaatsconcept met lijnlayout 
en roulatie 

Het in figuur L.2 weergegeven ontwerp layout is gebaseerd op het momentane stand
plaatsconcept met roulatie. Deze momentane standplaats bestaat uit twee werkplekken, 
waardoor een drietal tweeplaatsen lijnen in het ontwerp verwerkt zijn. Het ontwerp 
wordt aangeduid met layout 2. 
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.,; 
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Figuur 1.3: Ontwerp layout berust op een momentane standplaats met lijnlayout 
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Een derde ontwerp van een layout bestaat uit twee drieplaatslijnen (zie figuur 1.3). Dit 
ontwerp is vanuit een logistiek oogpunt ontstaan en kan met en zonder roulatie worden 
toegepast. Roulatie wordt echter aanbevolen. Dit ontwerp wordt aangeduid met layout 
3.1. 

>OOrl 

WF -1 + 113S 

>UOl"L 

Ml< 

Gcrcl'dsch npp(' ll t'll o ps lag voor 

m uc binuknmtir c u nfwcrking 

)OO fL 

W F-1 

Gc rccdschapJHlll c u o psht g 

voo r inte ri e ur 

Figuur 1.4: Ontwerp layout berust op een momentane standplaats met lijnlayout 

Ook in figuur 1.4 worden twee drieplaatslijnen in het ontwerp verwerkt, echter is hier 
geen sprake van een logistieke indeling. Er is hier gekozen om de afstand tussen werkplek 
in machines te minimaliseren. Het wordt aanbevolen dit ontwerp met roulatie toe te 
passen. Het layout wordt voorzien van het nummer 3.2. 
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Figuur 1.5: Ontwerp layout berust op een momentane standplaats met lijnlayout 
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Een volgend ontworpen layout bestaat uit een vierplaatslijn, zoals staat afgebeeld in 
figuur 1 .5. Hierdoor blijven er twee werkplekken over voor overige werkzaamheden. 
Wederom wordt aanbevolen met roulatie te werken in verband met de flexibiliteit. Dit 
ontwerp wordt aangeduid met layout 4. 
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Figuur 1 .6: Ontwerp layout berust op een momentane standplaats met lijnlayout 

Het voorlaatste ontwerp is gebaseerd op een zesplaatslijn (zie figuur 1.6). Dit ontwerp 
kan zowel met als zonder roulatie worden toegepast. Het ontwerp is tot stand gekomen 
vanuit een logistiek oogpunt, waardoor de afstand van de werkplekken naar de gereed
schappen niet minimaal is. Daar is in het laatste ontwerp wel rekening mee gehouden. 
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Het ontwerp wordt aangeduid met layout 6.1 
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Figuur L.7: Ontwerp layout berust op een momentane standplaats met lijnlayout 
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Als laatste ontwerp is wederom gebaseerd op een zesplaatslijn (zie figuur L.7), met als 
enige verschil dat hier wel minimalisatie van de afstand van de werkplekken naar de 
gereedschappen heeft plaatsgevonden. Dit gaat echter wel ten koste van het overzicht. 
Het ontwerp wordt aangeduid met layout 6.2. 



Bijlage M 

Stochastisch procestijden 

Wanneer er geen voldoende data bekend zijn over procestijden, zoals in dit onderzoek 
na inventarisatie en analyse is gebleken , kunnen toch verdelingen worden toegepast 
ten aanzien van de procestijd. Hierbij moeten een aantal schattingen worden gedaan 
[LK00]. Als eerst e verdeling komt de driehoeksverdeling in aanmerking. Voor een 
driehoeksverdeling zijn drie variabelen nodig om deze te kunnen vormen, namelijk 
een minimale waarde (tmin) , een maximale waarde (tmax ) en een meest waarschijnli
jke waarde (tnor) , zoals in figuur M.1 staat afgebeeld. 

r, (x) f,(x) 

t11 or 

Figuur M.l: De driehoeksverdeling 

De tweede verdeling die in aanmerking komt is gecompliceerder en bestaat uit een 
,B-verdeling. De verdeling wordt gevormd door een dichtheidsfunctie op het domein 
[a,b] aan t e nemen. De variabele X heeft een ,B-verdeling op dit interval en wordt 
gevormd door twee vormvariabelen , namelijk 0:1 en 0:2 . In figuur M.2 staat voor ver
scheidene waarden van de beide vormvariabelen de ,B-verdeling afgebeeld. Deze verdeling 
is flexibeler dan de driehoeksverdeling, omdat vele verschillende vormen kunnen worden 
gecreëerd met de zojuist genoemde vormvariabelen. 
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Toch is in dit onderzoek de driehoeksverdeling vanwege een meest doelmatige toepassing 
gekozen. Gebleken is namelijk dat voor de ontbrekende procestijden door de ervaring 
van het personeel een redelijk nauwkeurige waarde voor de minimale waarde, de maxi
male waarde en de meest aannemelijke waarde kan worden geschat. 
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Figuur M.2: De ,8-verdeling 

M.1 De driehoeksverdeling 

De driehoeksverdeling kan worden afgeleid uit de cun(0 ,1)-verdeling [Oosüü] . De 
driehoeksverdeling in figuur M.l bestaat uit de twee functies fi(x) en h(x). Het op
pervlak onder deze twee functies is gelijk aan één , zoals dat bij iedere verdeling het 
geval is. Met deze voorwaarde kan de variabele d kan eenvoudig bepaald worden met 
de variabelen a ( tmin), b ( tnor) en c ( tmax) . Hiermee kunnen de twee functies bepaald 
worden: 

d da 
fi(x) = --x - -

b- a b-a 

d de 
h (x) =--x +

c- b c -b 

(M.1) 

(M.2) 
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f,(x ) 

a 1, 

Figuur M.3: De driehoeksverdeling 

1.0 

J(x) = { a ~ x ~ b: fi(x) 
b ~ x ~ c : h(x) 

F ,( x ) 

a 1, 

Figuur M.4: De integraal 

C 
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(M.3) 

Om gebruik te kunnen maken van de cun(0 ,1)-verdeling moeten beide functies worden 
geïntegreerd. De integraal bestaat op zijn beurt uit twee functies wat in figuur M.4 
staat afgebeeld. Het integreren van de functies levert de volgende vergelijkingen: 

(M.4) 

(M.5) 
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F(x) = { a ~ x ~ b: Fi(x) 
b ~ X ~ c : F2 ( X) 
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(M.6) 

De constanten C1 en C2 kunnen bepaald worden door de twee punten (a,0) en (c,1) in 
te vullen in de vergelijkingen en deze op te lossen . Hieruit volgt: 

da2 

Ci =2(b-a) 

dc2 

C2 = 1 - 2(c - b) 

(M.7) 

(M.8) 

Met behulp van de integraal Fi(x) is de waarde van e bepaald . Beneden deze waarde 
is Fi ( x) geldig, boven deze waarde F2 ( x). 

ldb2 - dab+ lda2 
e = 2 2 

b-a 
(M.9) 

De integraal ligt op de y-as precies tussen de waarde nul een één, net zoals de cun(0,1)
verdeling. Om een trekking uit de cun(0 ,1)-verdeling om te zetten in een trekking uit 
de driehoeksverdeling dienen de twee vergelijkingen te worden geïnverteerd, wat leidt 
tot: 

(M.10) 

(M.11) 

(M.12) 



Bijlage N 

Model werkplek flow-model 

In overleg met het management zijn ten aanzien van het modelleren een tweetal ontwer
pen geselecteerd, namelijk de vaste standplaats en de zesplaatslijn . In deze bijlage wordt 
voor de zesplaatslijn het model weergegeven. Alle processen worden per werkplek in de 
bepaalde procesvolgorde weergegeven. Voor de eerste, tweede en laatste werkplek (zie 
figuren N.l, N.2 en N.6) wordt met een t em-team gewerkt (namelijk een timmerman, 
een electromonteur en een monteur). Voor elke werknemer wordt zijn procesvolgorde 
vastgelegd door middel van een laag processen. Hierdoor ontstaat op de eerste, tweede 
en laatste werkplek een drietal proceslagen. Tussen deze proceslagen kunnen extra 
wachtvoorwaarden van toepassing zijn. Voor de derde tot en met de vijfde werkplek 
(zie figuren N.3, N.4 en N.5) is met twee proceslagen gewerkt, die elk een timmerman 
voorstellen. Alle kanalen die zich buiten het kader bevinden zijn verbonden met de 
controller. 
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Figuur N.l: Werkplek 1 
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Figuur N.2: Werkplek 2 



~ B 

:f"~G to rpo-8/0 Do~a ~ 55B) to vvk. & ~ 8 10 Bkb.8 10 Nbb8 to sbk. 3 ~ -~ ~R 

( / ---------- ~ bks 

\mirSSB bas 10 bas 8 
YoNbs a to_Pbs ~ Pb to sbd o bd 10 Pas f-\p ID •11111 ~( gam ~ID vd ~ d . ID ,,re 0 e . 10 khr ~ ki ID """ .r-\s ~ ·~v~0~·v \3~C-•◊---~-~ 

\.vgb) 

~ kk 

y,nak 

'Ij 
o'cî" 
C 
C ...., 

z 
c,:, 

~ 10 ,, 1 ...., 

~ ID/ad r, d~ ID Kle ~KI ID luc .~ , 10 Bmb ( B~ b ID Bel ~ Bel ID Pie ~ P,·e ID Mos e"'\Mos ID MDb '~Mob · ID Pil ~ Pil ~ --•v-0-- ·c ~ó-\____,/-~-~ -~--•~ 
TVr 

:;,;--
'O 
ro 
:;,;--
C;;) ~-~<Ç!y~~-~E/~-D RaS 

ro_exil.O 

IOSflltion3 

W2req.0 

to 
C: 

{ 
~ 

~ 
0.. 
~ 

~ ...., 

'8" 
~ 
i:b 
0 

1 
i:l 
0 
0.. 
~ 

0., 
C;;) 



Bijlage N. Model werkplek flow-model 64 

Figuur N.4: Werkplek 4 
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Figuur N .5: Werkplek 5 
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Bijlage 0 

Verklaring processen en x-code 
van het flow-model 

Proces Aop 

Functie 

Simuleert de procestijd voor het beschermen van de opbouw. 

Werking 

Het startsignaal voor dit proces wordt via het kanaal beginprod doorgegeven. De pro
cestijd wordt hierbij bepaald door een trekking uit de (1.8, 2, 2.2)-driehoeksverdeling. 
Na het voltooien van de opbouwbescherming wordt aan elk lid van het tem-team een 
signaal gegeven, zodat deze elk hun processenreeks op deze werkplek kunnen vervullen . 

67 



Bijlage 0. Verklaring processen en x -code van het flow-model 

Proces SPI 

__ to~ SP_I _ _.,( SP) 1---w_a_it_S_Pl _ ___. 

Functie 

Simuleert de procestijd voor het assembleren van de spiegel. 

Werking 

68 

Via kanaal to_SPI wordt het st artsignaal voor het proces gegeven. Het plaatsen van 
het zwembordes kan pas na het assembleren van de spiegel plaatsvinden, wat kenbaar 
wordt gemaakt door kanaal SPiwait. 

Proces Norm 

in / out ____ _.,( Norm 1-------

Functie 

Simuleert de procestijd van een proces . 

Werking 

\_ 

Door het ingeven van de variabele W F of EG wordt bepaald van welk soort proces er 
sprake is. Dit is bepalend voor de t e gebruiken driehoeksverdeling. Voor de EC-afdeling 
geldt de (90%, 100%,110%)-verdeling en voor de WF-afdeling een (90%,100%,140%)
verdeling. 

Proces Normwait 

lwnit 
,, 

in /4orm- out 
----'-----.i 1------+ 

Functie 

Simuleert de procestijd van een proces . 

Werking 

~ nit 

Zie proces N arm met als verschil dat er een extra voorwaarde zit voordat begonnen 
kan worden met het proces. Er moet op een ander proces gewacht worden. 
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Proces Normbefore 

beforel 

__ i_n _ ___.,, (No,-,~ >----ou_t _ ___. 
\f::Jory 

Functie 

Simuleert de procestijd van een proces . 

Werking 
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Zie proces N arm met als verschil dat een st artsignaal wordt gegeven aan een ander 
proces , zodat deze kan beginnen. 

Proces Wl 

beginpro 

.. 

Functie 

Zorgt voor de aansturing op de eerst e werkplek en houdt de controller op de hoogte van 
de situatie op de eerste werkplek. 

Werking 

Het kanaal yacht_prod geeft aan dat een nieuw casco naar de eerste werkplek vervoerd 
mag worden. Met het kanaal arr.O vindt deze verplaatsing daadwerkelijk plaats. Ver
volgens wordt een t em-team aangevraagd via het kanaal Wlreq.O. Is deze samengesteld 
dan wordt de productie gestart via het kanaal beginprod. 
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Proces W26 

\ to_wF/ 

Lo EC2 \ ' 

Lo ECJ - L 
rom stat to stat 

/ statnextd .. 

◄ 

Functie 

Zorgt voor de aansturing op de tweede en zesde werkplek (wordt tweemaal gebruik 
gemaakt van dit proces) en houdt de controller op de hoogte van de situatie op de deze 
werkplekken. 

Werking 

Zie proces Wl. In proces W26 worden echter drie signalen gegeven ten behoeve van 
de productiestart , i.p.v. één . De variabele i heeft voor werkplek twee de waarde één en 
voor werkplek zes de waarde vijf. 

Proces W345 

~ 
rom stal 

l
o WF2 

Functie 

Zorgt voor de aansturing op de derde, vierde en vijfde werkplek (wordt driemaal gebruik 
gemaakt van dit proces) en houdt de controller op de hoogte van de situatie op de deze 
werkplekken. 



Bijlage 0. Verklaring processen en x-code van het flow-model 71 

Werking 

Zie proces Wl. In proces W345 worden echter twee signalen gegeven ten behoeve van 
de productiestart, i.p.v. één. De variabele i heeft de waarde twee, drie en vier voor 
respectievelijk werkplek drie, vier en vijf. 

Proces C 

Functie 

Controleert het systeem. 

Werking 

arr" 7 Wlreq"3 

Wdone"6 C W2re "3 

j 

De controle vindt plaats op twee manieren. Ten eerste wordt door de controller het 
transport van de jachten gecontroleerd. Er is slechts één mogelijkheid tot transport. 
Door de werkplekken die transport vragen kan pas via arr.i worden gecommuniceerd 
als het transport beschikbaar is. Ten tweede worden door de controller de werkteams 
samengesteld , die door de werkplekken aangevraagd worden via de kanalen Wlreq en 
W2req. Zijn werknemers klaar op hun werkplek, dan worden deze naar de controller 
teruggeleid via de kanalen W done. 

Proces G 

Functie 

Genereren van opdrachten. 

Werking 

Zolang het wip-level onder het toegestane niveau blijft worden er door het proces G 
opdrachten gegenereert . 
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Proces E 

to exit exitd 

Functie 

Ontvangt de afgeronde producten van de productievloer 
Werking 

72 

Via to_exit worden de afgeronde producten naar de exit geleid, mits het transport 
(arr .6) aanwezig is. Zodra het product van de werkvloer is, wordt teruggekoppeld 
met de controller. Tevens wordt via het kanaal wip het wip-level met één verlaagd, 
zodat een nieuw casco op de productievloer kan worden geplaatst (indien er plaats is). 
De gemiddelde doorlooptijd en de gemiddelde doorzet worden bij elk nieuw ontvangen 
product bijgewerkt in een log-file. 

0.1 x-code flow-model 

type yacht = number#begintime_yacht#begintime_station 
number = nat 
begintime_yacht = real 
begintime_station = real 
ECl = real 
ECh = real 
WFl = real 
WFh = real 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//functies 

func ECcalcl (t:real) - > ECl 1 [ ret 0 . 9*t ] 1 

func ECcalch (t:real) - > ECh 1 [ ret 1 .4*t ] 1 

func WFcalcl (t:real) -> WFl 1 [ ret 0.9*t ] 1 

func WFcalch (t:real) - > WFh = 1 [ ret 1.1*t ] 1 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//generator 

proc G(yachtp: !yacht, wip : ?nat, 1 : ?file)= 
1 [ n ,x ,y,level : nat 
I n:= O; x := O; y: = O; l?level 
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•[ wip?x -> y : = y-1 
1 y < level; yachtp!<n,time,time> -> y : = y+1; n:= n+1 
] 

] 1 
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//--------------------------------------------------------------------------------------
//procesbeschrijving 

proc Aop(beginprod: ?string , to_0IM,to_TeA,to_HDV,to_SPI: !string, variabel : bool 
, a,b : string, gantt: !file)= 
1 [ l,m,h,tt: real, x: string, u: ->real 

1 m:= 2.0 

] 1 

[ not variabel-> u:= constant(2.0) 
1 variabel -> l:= ECcalcl(m); h:= ECcalch(m); u:= triangle(l,m,h) 
] 

•[ beginprod?x; tt:= time; delta sample(u); gantt!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
to_0IM!"go"; to_TeA!"go"; to_HDV!"go"; to_SPI!"go" 

proc SPI(from: ?string, before: !nat, variabel : bool, a,b: string, gantt: !file)= 
1 [ l,h,m,tt: real, x: string, u: ->real 

1 m:= 8.0 

] 1 

[ not variabel-> u:= constant(8 . 0) 
1 variabel -> l : = ECcalcl(m); h:= ECcalch(m); u:= triangle(l,m,h) 
] 

•[ from?x; tt:= time; delta sample(u); gantt!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
before!1 

proc Norm(from : ?string, to: !string, variabel: bool, m: real, a,b: string, gantt: !file 
, which : string)= 

1 [ l,h,tt: real, x: string, u : ->real 
1 [ not variabel-> u : = constant(m) 

] 1 

1 variabel -> [ which = "WF" - > 1: = WFcalcl(m); h: = WFcalch(m) 
1 which = "EC" -> l:= ECcalcl(m); h:= ECcalch(m) 
] ; u := triangle(l,m,h) 

•[ from?x; tt : = time; delta sample(u); gantt!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
to! "go" 

proc Normwait(from: ?string, to: !string, variabel: bool, m: real, wait : ?nat 
, a,b: string, gantt: !file, which : string)= 
1 [ l,h,tt: real, x: string, y : nat, u: ->real 

1 [ not variabel-> u:= constant(m) 
1 variabel -> [ which = "WF" -> l:= WFcalcl(m); h:= WFcalch(m) 

1 which = "EC" -> l:= ECcalcl(m); h:= ECcalch(m) 
] ; u:= triangle(l,m,h) 

•[ from?x; wait?y; tt := time; delta sample(u) 
gantt!a,tab() ,tt,tab() ,time,tab() ,b,nl(); to! "go" 
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] 1 

proc Normbefore(from: ?string, to: !string, variabel: bool , m: real, before: !nat 
, a,b: string, gantt: !file, which : string)= 
1 [ l,h,tt : real, x : string, u: ->real 

1 [ not variabel-> u := constant(m) 

] 1 

1 variabel - > [ which = "WF" -> l:= WFcalcl(m); h := WFcalch(m) 
1 which = "EC" -> l:= ECcalcl(m); h:= ECcalch(m) 
] ; u:= triangle(l,m,h) 

*[ from?x ; tt:= time; delta sample(u); gantt!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
to! "go"; before!1 

74 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//beschrijving werkplekken 
//werkplek 1 : MK deel 1 

proc W1(exit: (?string)-3,beginprod : !string, tostation1: ?yacht 
, tostation2 : !yacht, arr1: !nat, transfer: real, W1req,stat2d: ?nat, W1done : !string)= 

1 [ n ,m,t,z : nat, x : yacht, y : string 
1 n := 3; m:= 0 

] 1 

*[ tostation1?x ; x . 2 := time ; arr1!1; delta(transfer) ; arr1!0 ; W1req?t; beginprod!"go" 
*[ j1: nat<- 0 .. 3: n > 0; exit . j1?y -> n:= n-1; W1done!<"t","m","e"> . j1] 
m:= m+1; tostation2!<x. 0,x.1 , time>; stat2d?z; n:= 3 

syst W_1(variab: bool, tostation1 : ?yacht, tostation2: !yacht , arr1 : !nat 
transfer: real, W1req , statd2: ?nat, W1done: !string) 

1 [ to_0IM , to_TeA,to_ReM , to_HDV,to_Bol 
, to_Hu1,to_KM , to_PZ,to_KL,to_ZpA,to_IM , to_Hu2,to_MPB 
, to_BTB,to_ISD,to_Akh,to_StA,to_APM,to_AM1,to_AM2,to_ML1,to_IT,to_VFV,to_VKL,to_DtD 
, to_VFA,to_SPI,beginprod: -string, to_exit : (-string) ~3, waitSPI,waitAPM,waitKM : -nat 

Aop(beginprod,to_0IM,to_TeA,to_HDV , to_SPI,variab,"T1","Aop",fileout("gantw1 . txt")) 
SPI(to_SPI,waitSPI,variab,"0ther","SPI" , fileout("gantw1 . txt")) 
Norm(to_TeA,to_ReM,variab , 28 .0 , "T1","TeA",fileout("gantw1 . txt"),"WF") 
Norm(to_ReM, to_Bol, variab, 20. 0, "T1", "ReM" , fileout ("gantw1 . txt"), "WF") 
Norm(to_Bol,to_exit .0 ,variab,16 .0,"T1" , "Bol",fileout("gantw1 . txt"),"WF") 
Norm(to_HDV, to_Hu1, variab , 6. 0, "EC1", "HDV" ,fileout ("gantw1. txt"), "EC") 
Norm(to_Hu1,to_KM ,variab,3 . 0,"EC1","Hu1",fileout("gantw1 . txt"),"EC") 
Normbefore(to_KM,to_PZ,variab,4.0,waitKM,"EC1","KM",fileout("gantw1 . txt"),"EC") 
Normwait(to_PZ,to_KL,variab,8.0,waitSPI,"EC1","PZ",fileout("gantw1.txt"),"EC") 
Norm(to_KL,to_ZpA,variab,12 .0,"EC1","KL",fileout("gantw1 . txt"), "EC") 
Norm(to_ZpA , to_IM,variab,8.0,"EC1","ZpA",fileout("gantw1.txt"),"EC") 
Normwait(to_IM,to_Hu2,variab , 40 .0,waitAPM , "EC1","IM",fileout("gantw1.txt"),"EC") 
Norm(to_Hu2,to_MPB,variab,3 .0,"EC1","Hu2" , fileout("gantw1.txt"),"EC") 
Norm(to_MPB , to_Dt0,variab,4 .0,"EC1" , "MPB" , fileout("gantw1.txt"),"EC") 
Norm(to_Dt0,to_exit . 1,variab , 6 .0,"EC1","Dt0",fileout("gantw1 . txt"),"EC") 
Norm(to_0IM,to_BTB , variab,6.0,"EC2","0IM",fileout("gantw1 .txt") , "EC") 
Norm(to_BTB,to_AM1,variab,4.0,"EC2","BTB",fileout("gantw1.txt"),"EC") 
Norm(to_AM1,to_IS0 ,variab,3.0,"EC2","AM1",fileout("gantw1 . txt"),"EC") 
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Normwait(to_ISO,to_Akh,variab,8 .0,waitKM,"EC2","ISD",fileout("gantw1.txt"),"EC") 
Norm(to_Akh,to_StA,variab , 8 .0,"EC2","Akh",fileout("gantw1 . txt"),"EC") 
Norm(to_StA,to_APM,variab,2 .0,"EC2","StA",fileout("gantw1.txt"),"EC") 
Normbefore(to_APM,to_AM2,variab,6.0,waitAPM,"EC2","APM",fileout("gantw1.txt"),"EC") 
Norm(to_AM2, to_ML1, variab, 5 .0, "EC2", "AM" ,fileout ("gantw1. txt"), "EC") 
Norm(to_ML1,to_IT,variab,3.0,"EC2","ML1",fileout("gantw1.txt"),"EC") 
Norm(to_IT , to_ VFV, variab, 12. 0 , "EC2", "IT", f ileout ( "gantw1. txt "), "EC") 
Norm(to_VFV,to_VKL,variab,4.0,"EC2","VFV",fileout("gantw1 . txt"),"EC") 
Norm(to_VKL,to_VFA,variab,20.0,"EC2","VKL",fileout("gantw1 . txt"),"EC") 
Norm(to_VFA,to_exit.2,variab,6.0,"EC2","VFA",fileout("gantw1 . txt"),"EC") 
W1(to_exit,beginprod,tostation1,tostation2,arr1,transfer ,W1req,statd2,W1done) 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//werkplek 2 : MK deel 2, proces 26 geldt ook voor werkplek 6 

proc W26(from_stat: ?yacht,to_stat: !yacht, arr,statd: !nat 
, to_EC1,to_EC2,to_WF : !string , exit: (?string)-3, transfer : real, W1req,statnextd: ?nat 
, Wdone: !string)= 

1 [ x: yacht, n,m,t,z: nat, y: string 
1 n:= 3; m:= 0 

] 1 

•[ from_stat?x; arr!1; delta(transfer) ; arr!O; statd!1; W1req?t 
to_EC1!"go"; to_EC2!"go"; to_WF!"go" 
•[ j1: nat<- 0 . . 3: n > O; exit . j1?y -> n:= n-1 ; Wdone!<"t","m","e"> . j1 
m:= m+1; to_stat!<x .O,x . 1,time> ; statnextd?z; n := 3 

syst W_2(variab : bool, tostation2 : ?yacht, tostation3 : !yacht , arr2,stat2d : !nat 
, transfer: real, W2req,stat3d: ?nat, W2done: !string)= 

1 [ to_SlM,to_KSM,to_HrS,to_AnM,to_HrM,to_HVB,to_HAP,to_Avl,to_DPV 
, to_WL,to_BT,to_GE,to_DBT , to_AI2,to_SEP,to_AC,to_OM,to_DP,to_ob,to_VAA,to_AKR,to_AnE 
, to_TV,to_VL2,to_MO,to_SaF,to_VL1,to_US,to_BI,to_MVL,to_ML2,to_CWA,to_BSA,to_RV,to_SC 
, to_TVP,to_AN,to_ML3,to_AP,to_AI1 , to_BLO,to_KF,to_APF,to_SA,to_BdM,to_LA,to_AiK,to_COP 

to_WAA,to_RW,to_DaM,to_Lap : -string , to_exit: (-string)-3, waitGE,waitSA , waitBT: -nat 
W26(tostation2,tostation3,arr2,stat2d , to_WL,to_S1M,to_Lap,to_exit,transfer 
W2req,stat3d,W2done) 
Norm(to_S1M,to_KSM,variab,32 . 0,"T1","S1M" , fileout("gantw2.txt"),"WF") 
Norm(to_KSM,to_HrS,variab,1 . 5,"T1" , "KSM",fileout("gantw2.txt"),"WF") 
Norm(to_HrS , to_AnM,variab,3.0 , "T1" , "HrS",fileout("gantw2 . txt") , "WF") 
Norm(to_AnM,to_HrM,variab,8 .0,"T1","AnM",fileout("gantw2.txt") , "WF") 
Norm(to_HrM,to_HVB,variab,7 .0,"T1","HrM",fileout("gantw2.txt"),"WF") 
Norm(to_HVB,to_HAP,variab,2 .0,"T1" ,"HVB",fileout("gantw2.txt"),"WF") 
Norm(to_HAP,to_Avl,variab,4 .0,"T1","HAP",fileout("gantw2.txt"),"WF") 
Norm(to_Avl , to_DPV,variab,6 .0,"T1","Avl",fileout("gantw2 . t xt"),"WF") 
Normwait(to_DPV,to_exit . O,variab,3.0,waitBT,"T1","DPV",fileout("gantw2.txt "),"WF") 
Norm(to_WL , to_BT,variab,8 .0,"EC1","WL",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Normbefore(to_BT,to_GE,variab,5.0,waitBT,"EC1","BT",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Normbefore(to_GE,to_DBT,variab,12 .0,waitGE,"EC1","GE",fileout("gantw2 . txt"),"EC") 
Norm(to_DBT,to_AI2,variab,4 .0,"EC1" , "DBT",fileout("gantw2 . txt") , "EC") 
Norm(to_AI2,to_SEP,variab,8 .0,"EC1","AI2",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_SEP,to_AC,variab,2 .0,"EC1" , "SEP",fileout("gantw2.txt") , "EC") 
Norm(to_AC,to_OM,variab , 2.0,"EC1","AC",fileout("gantw2.txt"), "EC") 
Norm(to_OM, to_DP, variab , 2 . 0, "EC1", "OM", f ileout ( "gantw2 . t xt"), "EC") 
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Norm(to_DP,to_ob,variab,3.0,"EC1","DP",fileout("gantw2 . txt"),"EC") 
Norm(to_ob,to_VAA,variab,1 .0,"EC1","ob",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_VAA,to_AKR,variab,2 . 0,"EC1","VAA",fileout("gantw2 . txt"),"EC") 
Norm(to_AKR,to_AnE,variab,2 . 0,"EC1","AKR",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_AnE,to_TV,variab,2.0,"EC1","AnE",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_TV,to_VL2,variab,2 .0,"EC1","TV",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_VL2,to_MD,variab,4.0,"EC1","VL2",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Normwait(to_M0,to_SaF,variab,8 .0,waitSA,"EC1","M0",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_SaF,to_VL1,variab,8 .0,"EC1","SaF",fileout("gantw2 . txt"), "EC") 
Norm(to_VL1, to_US, variab ,8. 0, "EC1", "VL1" , fileout ("gantw2. txt"), "EC") 
Norm(to_US,to_BI,variab , 6 . 0,"EC1" , "US",fileout("gantw2 . txt"),"EC") 
Norm(to _BI,to_MVL,variab,3 .0,"EC1","BI",fileout("gantw2 . txt"),"EC") 
Norm(to_MVL,to_exit . 1,variab,8 .0,"EC1","MVL",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_Lap,to_ML2,variab,8.0 , "EC2", "Lap" ,fileout("gantw2.txt"), "EC") 
Norm(to_ML2, to_CWA, variab, 3 .0, "EC2", "ML2" ,fileout ( "gantw2. txt"), "EC") 
Norm(to_CWA,to_BSA,variab,1 . 5 , "EC2","CWA",fileout("gantw2 . txt"),"EC") 
Norm(to_BSA,to_RV,variab,5 .0 , "EC2","BSA" , fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_RV,to_SC,variab,2.0 , "EC2","RV" , fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_SC,to_TVP,variab,2 .0,"EC2","SC",fileout("gantw2 . txt"),"EC") 
Norm(to_TVP , to_AN,variab,2 .0,"EC2","TVP",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_AN,to_ML3,variab,2 .0,"EC2","AN",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_ML3,to_AP,variab,3 .0,"EC2","ML3",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_AP,to_AI1,variab,1 .0,"EC2","AP",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Normwait(to_AI1,to_BL0,variab,4.0,waitGE,"EC2","AI1",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_BL0 , to_KF,variab,6 .0,"EC2","BLD",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_KF,to_APF , variab,2 .0,"EC2", "KF",fileout("gantw2 . txt"),"EC") 
Norm(to_APF,to_SA,variab,3 .0,"EC2","APF",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Normbefore(to_SA,to_BdM, variab,16.0,waitSA,"EC2","SA",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_BdM , to_LA,variab,2 .0,"EC2","BdM" , fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_LA,to_AiK,variab,6.0,"EC2","LA",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_AiK,to_C0P,variab,4.0,"EC2","AiK",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_C0P,to_WAA,variab,6.0,"EC2","CDP",fileout("gantw2.txt") , "EC") 
Norm(to_WAA, to_RW, variab ,3 .0 , "EC2", "WAA" , fileout ("gantw2 . txt"), "EC") 
Norm(to_RW,to_DaM , variab,4 .0,"EC2","RW",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
Norm(to_DaM,to_exit.2,variab,2.0,"EC2","DaM",fileout("gantw2.txt"),"EC") 
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//--------------------------------------------------------------------------------------
//werkplek 3 : WF-gedeelte deel 1 , proces345 ook voor werkplek 4 en 5 

proc W345(from_stat: 7 yacht,to_stat: !yacht, arr , statd : !nat 
, to_WF1,to_WF2 : !string, exit : (?string)-2, transfer: real, W2req,statnextd: ?nat 
, Wdone : !string)= 

1 [ x : yacht, n,m ,t,z: nat, y: string 
1 n : = 2 ; m:= 0 

] 1 

*[ from_stat?x ; arr!1; delta(transfer) ; arr!0 ; statd!1; W2req?t 
to_WF1!"go"; to_WF2!"go" 
*[ j1: nat<- 0 . . 2 : n > 0; exit . j1?y -> n:= n-1 ; Wdone!"t"] 
m:= m+1; to_stat!<x .0 ,x.1,time> ; statnextd?z ; n := 2 

syst W_3(variab : bool, tostation3 : ?yacht, tostation4: !yacht,arr3,stat3d: !nat 
, transfer : real, W3req,stat4d : ?nat, W3done: !string)= 
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I [ to_VV,to_rd,to_rpo,to_DoS,to_SBB,to_SSB,to_vvk,to_Bko,to_Bkb,to_Nbb,to_sbk,to_pbb 
to_Kod,to_bks,to_bas,to_Nbs,to_Pbs,to_sbd,to_Pas,to_gam,to_vdp,to_pfe,to_khr , to_spm 
to_vbg,to_skk,to_mak,to_ops,to_lad , to_Kle,to_luc,to_Bmb,to_Bel,to_Pie,to_Mos , to_Mob 
to_Pl1 , to_TVr,to_Rec,to_RaB , to_NiB,to_RaS,to_NiS,to_gp2,to_Pl2,to_COMPEN1 
to_COMPEN2 : -string, to_exit: (-string)-2, waitSSB: -nat 
W345(tostation3,tostation4,arr3 , stat3d , to_VV , to_ops,to_exit,transfer,W3req 
st at4d, W3done) 
Norm(to_VV,to_rd,variab,4.0,"T1","VV",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_rd,to_rpo,variab,1.0,"T1","rd",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_rpo,to_DoS,variab,3.0,"T1","rpo",fileout("gantw3 . txt"),"WF") 
Norm(to_DoS,to_SBB,variab,6.0,"T1","DoS",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_SBB,to_SSB,variab,4.0,"T1","SBB",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Normbefore(to_SSB,to_vvk,variab,2.0,waitSSB,"T1","SSB",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_vvk,to_Bko,variab,4 .0,"T1","vvk",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_Bko,to_Bkb,variab,5 .0,"T1","Bko",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_Bkb,to_Nbb,variab,1.5,"T1","Bkb",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_Nbb,to_sbk,variab,3.0,"T1","Nbb",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_sbk,to_pbb,variab,3 .0,"T1","sbk",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_pbb,to_Kod,variab,8 .0,"T1","pbb",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_Kod , to_bks,variab,3 .0,"T1","Kod",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_bks,to_bas,variab,5.0,"T1","bks",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_bas,to_Nbs,variab,1 .5,"T1","bas",fileout("gantw3 . txt"),"WF") 
Norm(to_Nbs,to_Pbs,variab,3 .5,"T1","Nbs",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_Pbs, to_sbd, variab ,8. 0, "Tl", "Pbs" ,fileout ("gantw3 . txt"), "WF") 
Norm(to_sbd, to_Pas, variab, 1. 5, "Tl", "sbd" ,fileout ("gantw3 . txt"), "WF") 
Norm(to_Pas,to_gam,variab,3 .0,"T1" , "Pas",fileout("gantw3 . txt"),"WF") 
Norm(to_gam,to_vdp,variab,3.0,"T1" , "gam",fileout("gantw3 . txt"),"WF") 
Norm(to_vdp, to_pfe, variab, 1 . 5, "Tl" , "vdp" ,fileout ("gantw3. txt"), "WF") 
Norm(to_pfe,to_khr,variab,5 .0,"T1" , "pfe",fileout("gantw3 . txt"),"WF") 
Norm(to_khr,to_spm,variab,2.5,"T1" ,"khr",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_spm,to_vbg,variab,3.0,"T1" ," spm",fileout("gantw3 . txt"),"WF") 
Norm(to_vbg,to_skk ,variab , 3 . 0,"T1" , "vbg",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_skk,to_mak,variab,3.0,"T1 ","skk",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_mak,to_COMPEN1,variab,4.5,"T1" , "mak",fileout("gantw3 . txt"),"WF") 
Norm(to_COMPEN1,to_exit.O,false,13.0,"T1","comp11",fileout("gantw3 . txt"),"WF") 
Normwait(to_ops,to_lad,variab,7 .0,waitSSB,"T2","ops",fileout("gantw3 . txt"),"WF") 
Norm(to_lad,to_Kle,variab,1 . 5,"T2","lad",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_Kle,to_luc,variab,3 .0,"T2","Kle",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_luc,to_Bmb,variab,1 .5,"T2","luc",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_Bmb,to_Bel,variab,2.0,"T2","Bmb",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_Bel,to_Pie,variab,5.5,"T2","Bel" , fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_Pie,to_Mos,variab,1 .5,"T2","Pie",fileout("gantw3 . txt"),"WF") 
Norm(to_Mos,to_Mob,variab,4.0,"T2","Mos",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_Mob,to_Pl1,variab,4 .0,"T2","Mob",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_Pl1,to_TVr,variab,6.5,"T2","Pl1",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_TVr,to_Rec,variab,4 .0,"T2","TVr",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_Rec,to_RaB,variab,2 .0,"T2","Rec",fileout("gantw3 . txt"),"WF") 
Norm(to_RaB,to_NiB,variab,6 .5,"T2","RaB",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_NiB,to_RaS,variab,4 .5,"T2","NiB",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_RaS,to_NiS , variab,6.5,"T2","RaS",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_NiS,to_gp2 ,variab,4.5,"T2","NiS",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_gp2,to_Pl2,variab,3.0,"T2","gp2",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
Norm(to_Pl2,to_COMPEN2,variab,8 .0,"T2","Pl2",fileout("gantw3 . txt"),"WF") 
Norm(to_COMPEN2,to_exit.1,false,13.0,"T2","comp12",fileout("gantw3.txt"),"WF") 
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] 1 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//werkplek 4: WF-gedeelte deel 2 

syst W_4(variab: bool, tostation4: ?yacht, tostation5: !yacht, arr4,stat4d: !nat 
, transfer: real, W4req,stat5d: ?nat, W4done : !string)= 

1 [to_pas,to_Pl3,to_cor,to_gop,to_ppa,to_kap,to_lkm,to_sob,to_NmK,to_hum,to_bbm,to_gom 
, to_aft,to_vbm,to_aik,to_klm,to_sct,to_pmk,to_trv,to_scd,to_afs,to_pmd,to_dbb,to_dvk 
, to_dbs,to_COMPEN1,to_Maf,to_be2,to_lbo,to_dib,to_dik,to_hud,to_vbd,to_gpl 
, to_vbt,to_SmA,to_SmP,to_GRp,to_SdM,to_WsM,to_Vtb,to_COMPEN2 : -string 
, to_exit: (-string) - 2 

W345(tostation4,tostation5,arr4,stat4d,to_pas,to_Pl3,to_exit,transfer,W4req 
, stat5d,W4done) 

Norm(to_pas,to_cor,variab,1.5,"T1","pas",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_cor,to_gop,variab,4.5,"T1","cor",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_gop,to_ppa,variab,6 .0,"T1","gop",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_ppa,to_kap,variab,4.0,"T1","ppa",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_kap,to_lkm,variab,2.0,"T1","kap",fileout("gantw4 .txt"),"WF") 
Norm(to_lkm,to_sob,variab,6.5,"T1","lkm",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_sob,to_NmK,variab,1.5,"T1","sob",fileout("gantw4 .txt"),"WF") 
Norm(to_NmK,to_hum,variab,2 . 5 , "T1" , "NmK",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_hum,to_bbm,variab,3 . 0,"T1","hum",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_bbm,to_gom,variab,4 . 5,"T1","bbm",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_gom,to_aft,variab,3 .0,"T1","gom",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_aft, to_ vbm, variab, 3 . 5, "T1", "aft" , fileout ("gantw4. txt"), "WF") 
Norm(to_vbm,to_aik,variab,5.0,"T1","vbm",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_aik,to_klm,variab,1.5,"T1","aik",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_klm,to_sct,variab,6.5,"T1","klm",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_sct,to_pmk,variab,2.5,"T1","sct",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_pmk,to_trv,variab,4 .0,"T1","pmk",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_trv,to_scd,variab,3 .0 , "T1","trv",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_scd,to_afs,variab,1 . 5,"T1","scd",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_afs, to_pmd, variab, 11 . 0, "T1", "af s", f ileout ( "gantw4. txt") , "WF " ) 
Norm(to_pmd,to_dbb,variab,8 .0,"T1","pmd",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_dbb,to_dvk , variab,3.5,"T1","dbb",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_dvk,to_dbs,variab,3.0,"T1" , "dvk",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_dbs,to_COMPEN1,variab,3 .0,"T1","dbs",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_COMPEN1,to_exit.0,false,13.0,"T1","comp21",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_Pl3,to_Maf,variab,6.0,"T2" , "Pl3",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_Maf, to_be2 , variab ,4 .0, "T2" , "Maf", fileout ("gantw4. txt"), "WF") 
Norm(to_be2,to_lbo,variab,2.0,"T2","be2",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_lbo,to_dib,variab,0 .5,"T2","lbo",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to _dib,to_dik,variab,2 . 5,"T2","dib",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_dik,to_hud,variab , 12 . 0 , "T2","dik",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_hud,to_vbd,variab,3.0,"T2", "hud" , fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_vbd,to_gpl,variab , 4 .0,"T2","vbd",fileout("gantw4 . txt") , "WF") 
Norm(to_gpl,to_vbt,variab,6.0,"T2","gpl",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_vbt , to_SmA,variab,5 .0,"T2","vbt",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_SmA,to_SmP,variab , 2.0,"EC1","SmA",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_SmP,to_GRp,variab,12.0,"EC1","SmP",fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_GRp,to_SdM,variab,6.0,"EC1","GRp" ,fileout("gantw4 . txt"),"WF") 
Norm(to_SdM,to_WsM,variab,4 .0, "EC1","SdM",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
Norm(to_WsM,to_Vtb,variab,10.0,"EC1","WsM",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
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11 Norm(to_Vtb,to_C0MPEN2,variab,16.0, "EC1", "Vtb" ,fileout("gantw4.txt"), "WF") 
11 Norm(to_C0MPEN2,to_exit . 1,false,13 .0,"EC1","comp22",fileout("gantw4.txt"),"WF") 
] 1 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//werkplek 5: WF-gedeelte deel 3 

syst W_5(variab: bool, tostation5: ?yacht, tostation6 : !yacht,arr5,stat5d: !nat 
, transfer: real, W5req,stat6d: ?nat, W5done: !string)= 

1 [to_dmk,to_vsh,to_shb,to_sbb,to_msh,to_sht,to_afj,to_Bd,to_C0MPEN1,to_C0MPEN2,to_InP 
, to_IL,to_BL,to_IV,to_Afl,to_HyU: -string, to_exit: (-string)-2 

W345(tostation5,tostation6,arr5,stat5d,to_dmk,to_HyU,to_exit,transfer,W5req 
, stat6d,W5done) 

Norm(to_HyU,to_C0MPEN2,variab,8.0,"EC1 11
,

11 HyU 11 ,fileout( 11 gantw5.txt 11
),

11 EC 11
) 

Norm(to_CDMPEN2,to_exit.1,false,13.0,"EC1","comp32",fileout("gantw5.txt"),"EC") 
Norm(to_dmk,to_vsh,variab,3 . 5,"T1","dmk",fileout("gantw5.txt"),"WF") 
Norm(to_vsh,to_shb,variab,3 .0,"T1" , "vsh",fileout("gantw5.txt"),"WF") 
Norm(to_shb,to_sbb,variab,8 .0,"T1","shb",fileout("gantw5 . txt"),"WF") 
Norm(to_sbb,to_msh,variab,2 . 5,"T1 11

,
11 sbb 11 ,fileout( 11 gantw5 . txt 11

),
11 WF 11

) 

Norm(to_msh,to_sht,variab,10.0,"T1","msh",fileout("gantw5 . txt"),"WF") 
Norm(to_sht,to_afj,variab,1.0,"T1","sht",fileout("gantw5.txt"),"WF") 
Norm(to_afj,to_Bd,variab,8.0,"T1","afj",fileout("gantw5.txt"),"WF") 
Norm(to_Bd,to_CDMPEN1,variab,8.0,"T1","Bd",fileout("gantw5.txt"),"WF") 
Norm(to_C0MPEN1,to_InP,false,13.0,"T1","comp31",fileout("gantw5.txt"),"WF") 
Norm(to_InP,to_IL,variab,1.0,"0ther","InP",fileout("gantw5.txt"),"WF") 
Norm(to_IL,to_BL,variab,40.0,"0ther","IL",fileout("gantw5.txt"),"WF") 
Norm(to_BL,to_IV,variab,1.0,"0ther","BL",fileout("gantw5.txt"),"WF") 
Norm(to_IV,to_Afl,variab,4.0,"Dther","IV",fileout("gantw5 . txt"),"WF") 
Norm(to_Afl,to_exit . 0,variab,4.0,"Dther","Afl",fileout("gantw5.txt"),"WF") 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//werkplek 6: IBS-gedeelte 

syst W_6(variab: bool, tostation6: ?yacht, exit : !yacht, arr6,stat6d: !nat 
, transfer: real, W6req,exitd: ?nat, W6done: !string)= 

1 [to_RPM,to_InM,to_AMA,to_TSb,to_TBb,to_blu,to_lui,to_SAc,to_PSG,to_red,to_GlP 
, to_ViP,to_0bk,to_KSh,to_KDi,to_SW,to_DiM,to_Mat,to_SbP,to_Gor,to_DkK,to_CdM,to_Mas 
, to_RWS,to_RwB,to_VsA,to_RDS,to_RVS,to_VVK,to_VGc,to_VKe,to_KvK,to_VDi,to_VSh,to_KkW 
, to_KpA,to_VDt,to_Wcd,to_TVV,to_Dld,to_KkK,to_VWC,to_MA,to_IBS: -string 
, to_exit : (-string)-3, waitMA: -nat 

W26(tostation6,exit,arr6,stat6d,to_RPM,to_InM,to_Mas,to_exit,transfer,W6req 
, exitd,W6done) 

11 Norm(to_RPM, to_exit. 0, variab, 12 .0, "T1", "Lur" ,fileout ("gantw6. txt"), "WF") 
11 Norm(to_InM,to_AMA,variab,3.0, "EC1", "InM" ,fileout("gantw6.txt"), "WF") 
11 Norm(to_AMA, to_TSb, variab, 24. 0, "EC1", "AMA", fileout ("gantw6. txt"), "EC") 
11 Norm(to_TSb, to_TBb, variab, 3 .0, "EC1", "TSb", fileout ("gantw6 . txt"), "EC") 
11 Norm(to_TBb,to_blu,variab,3 .0 , "EC1", "TBb" ,fileout("gantw6 . txt"), "EC") 
11 Norm(to_blu, to_lui, variab, 0 . 5, "EC1", "blu", fileout ( "gantw6 . txt"), "EC") 
1 1 Norm(to_lui, to_SAc, variab, 1 . 0, "EC1", "lui", fileout ( "gantw6. txt"), "EG") 
11 Norm(to_SAc,to_PSG,variab,3.0, "EC1", "SAc" ,fileout("gantw6.txt"), "EC") 
1 1 Norm(to_PSG, to_red, variab, 1. 5, "EC1", "PSG", fileout ( "gantw6. txt"), "EC") 
11 Norm(to_red,to_GlP,variab,0.5, "EC1", "red" ,fileout("gantw6.txt"), "EC") 
11 Norm(to_GlP,to_ViP,variab,0 . 5, "EC1", "GlP" ,fileout("gantw6.txt"), "EC") 
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Norm(to_ViP,to_0bk,variab,1 .0,"EC1","ViP",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_0bk,to_KSh,variab,0.5,"EC1","0bk",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_KSh,to_KDi,variab,1 .0,"EC1" , "KSh",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_KDi,to_SW,variab,2.0,"EC1","KDi",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_SW,to_DiM,variab,0.5,"EC1","SW",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_DiM,to_Mat , variab,0 . 5,"EC1","DiM",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_Mat,to_SbP,variab,0 . 5,"EC1","Mat",fileout("gantw6 . txt"),"EC") 
Norm(to_SbP,to_Gor,variab,2.0,"0ther","SbP",fileout("gantw6 . txt"),"EC") 
Norm(to_Gor,to_DkK,variab,6 . 0,"0ther","Gor",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_DkK,to_CdM,variab,1.0,"0ther","DkK",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_CdM,to_IBS,variab,4.0,"0ther","CdM" , fileout("gantw6 . txt"),"EC") 
Normwait(to_IBS,to_exit . 1,variab,32.0,waitMA, "0ther","IBS",fileout("gantw6 . txt"),"EC") 
Norm(to_Mas,to_RWS,variab,13.0,"EC2","Mas",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_RWS,to_RwB,variab,2.0,"EC2","RWS",fileout("gantw6 . txt"),"EC") 
Norm(to_RwB,to_VsA,variab,1 .0,"EC2","RwB" , fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_VsA,to_RDS,variab,3 .0,"EC2","VsA",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_RDS,to_RVS,variab,4 .0,"EC2","RDS",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_RVS,to_VVK,variab , 2.0,"EC2","RVS",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_VVK, to_ VGc, variab,4 .0, "EC2", "VVK" ,fileout ("gantw6. txt"), "EC") 
Norm(to_VGc,to_VKe,variab,3 .0,"EC2","VGc",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_VKe,to_KvK,variab,1.5 , "EC2","VKe",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_KvK, to_ VDi, variab, 2 .0, "EC2", "KvK" , fileout ("gantw6 . txt"), "EC") 
Norm(to_VDi,to_VSh,variab,6 .0,"EC2","VDi",fileout("gantw6 . txt"),"EC") 
Norm(to_VSh,to_KkW,variab,4.0 , "EC2" , "VSh" , fileout("gantw6.txt") , "EC") 
Norm(to_KkW,to_KpA,variab,2.0,"EC2","KkW",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_KpA,to_VDt,variab,2.0,"EC2","KpA",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_VDt,to_Wcd , variab,1.0,"EC2","VDt",fileout("gantw6 . txt"),"EC") 
Norm(to_Wcd,to_TVV, variab,6 .0,"EC2","Wcd",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_TVV ,to_0ld,variab,4 .0,"EC2","TVV",fileout("gantw6.txt"),"EC") 
Norm(to_0ld,to_KkK,variab,3 .0,"EC2","0ld",fileout("gantw6 . txt"),"EC") 
Norm(to_KkK,to_VWC,variab,4.0,"EC2","KkK",fileout("gantw6 . txt"),"EC") 
Norm(to_VWC,to_MA,variab,3.0,"EC2","VWC",fileout("gantw6 . txt"),"EC") 
Normbefore(to_MA,to_exit.2, variab, 2 .0,waitMA,"EC2","Mas",fileout("gantw6.txt"),"EC") 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//exit 

proc E(to_exit: ?yacht, arrE,wip: !nat, Wtotth,Wtotcyc: !file, transfer : real, tot : nat 
, exitd : !nat)= 

1 [ x : yacht, m: nat, throug, mcycle : real 
1 m:= 0 

] 1 

*[ to_exit?x ; arrE!1; delta(transfer); arrE!0 ; wip!1; exitd!1; m:= m+1 
throug:= m/time; mcycle:= ((m-1)*mcycle+(time-x . 1))/m 
*[ m >=tot-> !time,nl(); terminate] 
Wtotth!throug,nl(); Wtotcyc!mcycle,nl() 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//controller 

proc C(arr : (?nat)-7 ,W1req,W2req : ( !nat)-3,Wdone: (?string)-6, t,e,m : nat 
, yachtp : ?yacht , toW1 : !yacht, a,b: string, g1,g2,g3,g4,g5,g6: !file)= 
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1 [ n,j1: nat, x: string, transpos : bool, mi : bool-7, f : yacht, fs: yacht*, tt: real 
1 transpos:= true; *[ j1 < 7 -> m1 . j1:= false; j1 : = j1+1]; fs:= [] 

] 1 

*[ j: nat<- 0 . . 7: transpos; arr.j?n 
-> m1.j:= true; transpos:= false; tt : = time 
j: nat<- 0 . . 7: m1.j; arr.j?n 
-> m1.j:= false; transpos:= true 

[ j 0 -> g1!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
1 j 1 -> g2!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 

j 2 

j 3 

j 4 

j 5 

j 6 

-> 

-> 

-> 

-> 

-> 

g1!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
g3!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
g2!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
g4!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
g3!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
g5!a,tab(),tt , tab(),time,tab(),b,nl() 
g4!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
g6!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
g5!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
g6!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 

i: nat<- 0 .. 3: t > 0 and e > 0 and m > 0; W1req.i!1 
-> t:= t-1; e:= e-1; m:= m-1 
i : nat<- 0 .. 3: t > 1; W2req . i!1 
-> t:= t-2 
k: nat <- 0 .. 6: Wdone.k?x 
-> [ X lltll -> t:= t+1 

1 X = 11
0

11 -> e:= e+1 
1 X = "m" -> m:= m+1 
] 

yachtp?f 
-> fs:= fs ++ [f] 
len(fs) > 0; toW1!hd(fs) 
-> fs:= tl(fs) 
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//--------------------------------------------------------------------------------------
//systeembeschrijving 

syst 0verall(variab : bool, transfer : real, tot,t,e,m: nat)= 
1 [ yachtp,toW1,tostation2,tostation3,tostation4,tostation5,tostation6,to_exit: -yacht 

, wip,stat2d,stat3d,stat4d,stat5d,stat6d,exitd: -nat , arr: (-nat) - 7 
, W1req ,W2req : (-nat)-3, Wdone : (-string)-6 
1 G(yachtp,wip,filein("wip .txt")) 

11 W_1(variab,toW1,tostation2,arr .0,transfer,W1req.0,stat2d,Wdone.0) 
11 W_2(variab,tostation2,tostation3,arr . 1,stat2d,transfer,W1req.1,stat3d,Wdone . 1) 
11 W_3(variab,tostation3 , tostation4,arr.2,stat3d,transfer,W2req.0,stat4d,Wdone . 2) 
11 W_4(variab,tostation4,tostation5,arr.3,stat4d,transfer,W2req.1,stat5d,Wdone.3) 
11 W_5(variab,tostation5,tostation6,arr.4,stat5d,transfer,W2req. 2,stat6d,Wdone . 4) 
11 W_6(variab,tostation6,to_exit,arr . 5,stat6d,transfer,W1req . 2,exitd,Wdone . 5) 
1 1 E(to_exi t , arr. 6, wip, fileout ( "Th_fl_g. txt"), fileout ( "Cyc_fl_g. txt "),transfer, tot, exi td) 
11 C(arr, W1req, W2req, Wdone, t, e ,m, yachtp, toW1, "0ther", "TR", fileout ("gantw1 . txt") 

, fileout("gantw2.txt"),fileout("gantw3.txt"),fileout("gantw4.txt") 
, fileout("gantw5.txt") , fileout("gantw6 . txt")) 

] 1 



Bijlage 0. Verklaring processen en x-code van het flow-model 82 

xper 1 [ Overall (false, 0 . 5, 2, 9, 3, 3)] 1 



Bijlage P 

Model werkplek fixed-model 

In overleg met het management zijn ten aanzien van het modelleren een tweetal ontwer
pen geselecteerd , namelijk de vaste standplaats en de zesplaatslijn. In deze bijlage staat 
het model voor de vaste standplaats weergegeven. Alle processen worden in procesvol
gorde weergegeven. De processen vinden op één werkplek plaats, maar zullen worden 
opgesplitst in de MK-fase, de WF-fase en de IBS-fase om het overzicht te kunnen be
houden. Het proces W-123 (van werkplek) laat zich echter niet opsplitsen in drie delen 
en komt dan ook in alle drie de fasen terug, terwijl het maar om één proces gaat. De 
processen W-1 , W-2 en W-3 st aan dus voor één proces W-123. Tijdens de MK-fase en 
de IBS-fase wordt met een tem-team gewerkt (een t immerman, een electromonteur en 
een monteur) . Elke werknemer doorgaat zijn eigen procesvolgorde. Hierdoor ontstaat 
in het model bij het werken in een tem-team een drietal proceslagen. In het geval van 
de WF-fase, waar met een tt-team wordt gewerkt (twee t immermannen), ontstaat een 
tweet al proceslagen in het model. Tussen deze lagen kunnen extra wachtvoorwaarden 
van toepassing zijn. Alle kanalen die zich buiten het kader bevinden zijn verbonden 
met de controller. 
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Figuur P.l: MK-fase 
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Figuur P.2: WF-fase 
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Figuur P.3: IBS-fase 



Bijlage Q 

Verklaring processen en x-code 
van het fixed-model 

Bij het fixed-model is gebruikt gemaakt van dezelfde basisprocessen als bij het flow
model. Deze basisprocessen zijn: Aap, SPI , N orm , Normwait en Normbefore . Voor 
de functie en de werking hiervan kan bij lage O worden geraadpleegt . Resterende pro
cessen worden hieronder behandeld . 

Proces W-123 

"'MKdone IBSdone 

MKexit"J 

w~ 
IBSexit"J 

teamr 

wtrido wtrout 

back 

Figuur Q .l : 

Functie 

Stuurt processen aan op een werkplek en houdt de controller op de hoogte van de 
vorderingen op een werkplek" 
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Werking 

Het kanaal wtrin start het transport van een nieuw casco naar een werkplek. Is het 
casco gearriveerd , dan wordt de controller hiervan op de hoogte gebracht door middel 
van kanaal wtrido. Vervolgens wordt via teamr een tem-team aangevraagd bij de 
controller. Na ontvangst van dit team wordt door middel van beginprod de productie 
gestart. De kanalen M K exit en back leiden de werklieden van het team terug naar de 
controller nadat hun werkzaamheden afgerond zijn op deze werkplek. Is de MK-fase 
afgerond dan wordt dit kenbaar gemaakt via M K done aan de controller. Deze kan op 
zijn beurt de WF-fase in gang zetten. Op dezelfde wijze worden de twee timmerlieden 
van de WF-fase teruggeleid via W Fexit en back. Ook de IBS-fase wordt zo voltooid. 
Na de afronding van het product wordt deze van de productievloer getransporteerd 
indien er transport aanwezig is (wtrout). Is het product van de werkplek dan wordt 
deze informatie aan de controller doorgegeven ( wtrodo). 

Proces C 

to_ VV"6 

IBSdone"6 

WFdone"6 

MKdone"6 

acht rad 

// 

wtrin"6 -✓-✓ -
// 

wtrido"6 
back"6 

Functie 

Controleert het systeem 

Werking 

Figuur Q.2: 

teamr"6 

to exit"6 

~ 6 

wtrow"6 

De controller ontvangt via yachLprod de productie-opdrachten. Het aantal toegestane 
opdrachten wordt door het wip-level bepaald, dat door de controller wordt bijgehouden. 
Verlaat er via to_exit.i een jacht, dan wordt het wip-level verlaagd met één en wordt 
een nieuwe opdracht ontvangen. De kanalen wtrin.i en wtrido.i zorgen ervoor dat de 
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jachten op werkplek i arriveren. Op die werkplek kan de productie beginnen zodra over 
teamr.i het benodigde tem-team ontvangen is van de controller. Het kanaal back leidt 
de werknemers terug naar de controller , nadat ze klaar zijn. Via M K done.i weet de 
controller dat de MK-fase op werkplek i voltooid is. Indien een tt-team samengesteld 
kan worden er vervolgens twee signalen gegeven, namelijk to_VV.i en to_ops.i. De WF
fase is hiermee van start gegaan. Na afronding van de WF-fase wordt de controller 
wederom op de hoogte gehouden (WFdone) en kan aan de IBS-fase worden begonnen. 
Indien het tem-team voor deze fase compleet is, dan wordt over de kanalen toJnM.'i, 
to_Mas.i en to_RPM.i een signaal gestuurd. 

Proces G 

Functie 

Genereren van opdrachten. 

Werking 

Figuur Q.3: 

Via kan yacht_prod worden opdrachten naar de controller gestuurd. 

Proces E 

Functie 

Ontvangen van voltooide producten. 

Werking 

Figuur Q.4: 

Via de kanalen to_exit worden van elke werkplek de afgeronde producten ontvangen. 
De gemiddelde doorlooptijd en de gemiddelde doorzet worden bij elk nieuw ontvangen 
product bijgewerkt in een log-file. 

Q.1 x-code fixed-model 

type yacht = (number#begintime_yacht#begintime_station) 
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number = nat 
begintime_yacht real 
begintime_station = real 
ECl real 
ECh real 
WFl real 
WFh real 
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//--------------------------------------------------------------------------------------
//functies 

func ECcalcl (t:real) - > ECl 1 [ ret 0 .9*t ] 1 

func ECcalch (t :real) -> ECh 1 [ ret 1 . 4*t ] 1 

func WFcalcl (t:real) -> WFl 1 [ ret 0 . 9*t ] 1 

func WFcalch (t:real) -> WFh 1 [ ret 1.1*t ] 1 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//generator 

proc G(yacht_prod: !yacht ) = 
1 [ n : nat 

1 n:= 0 
*[ yacht_prod!<n,time,time>; n: = n+1] 

] 1 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//procesbeschrijving 

proc Aop(beginprod: ?string, to_0IM , to_TeA,to_HDV,to_SPI: !string, variabel: bool 
, a,b : string, gantt : !file)= 

1 [ l,m ,h,tt: real, x : string, u : ->real 
1 m: = 2 . 0 

] 1 

[ not variabel-> u : = constant(2 . 0) 
1 variabel - > l:= ECcalcl(m) ; h := ECcalch(m) ; u := triangle(l ,m, h) 
] 

*[ beginprod?x ; tt := time; delta sample(u) ; gantt!a , tab() , tt , tab(),time,tab() , b,nl() 
to_0IM!"go" ; to_TeA!"go" ; to_HDV! "go" ; to_SPI!"go" 

proc SPI(from : ?string, before : !nat , variabel : bool, a,b : string, gantt: !file)= 
1 [ l , h,m,tt: real, x : string , u: ->real 

1 m:= 8 .0 

] 1 

[ not variabel-> u : = constant(8 .0) 
1 variabel - > l : = ECcalcl(m) ; h : = ECcalch(m) ; u:= triangle(l,m,h) 
] 

*[ from?x ; tt := time; delta sample(u) ; gantt!a,tab(),tt,tab() , time,tab(),b ,nl() 
before!1 

proc Norm(from: ?string , to : !string, variabel: bool, m: real, a,b : string, gantt: !file 
, Yhich : string)= 

1 [ l,h,tt : real, x : string, u: - >real 
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] 1 

] 

not variabel-> u:= constant(m) 
variabel -> [ which = "WF" -> l:= WFcalcl(m); h : = WFcalch(m) 

1 which = "EC" -> l:= ECcalcl(m); h:= ECcalch(m) 
]; u:= triangle(l,m,h) 

*[ from?x; tt:= time; delta sample(u); gantt!a,tab(),tt,tab(),time,tab() ,b,nl() 
to! "go" 

proc Normwait(from : ?string, to : !string, variabel: bool, m: real, wait: ?nat 
, a,b: string, gantt: !file, which: string)= 
1 [ l,h,tt: real, x: string, y: nat, u: ->real 

1 [ not variabel-> u : = constant(m) 

] 1 

I variabel -> [ which = "WF" -> l:= WFcalcl(m); h:= WFcalch(m) 

] 

1 which = "EC" -> l:= ECcalcl(m); h:= ECcalch(m) 
]; u : = triangle(l,m,h) 

*[ from?x ; wait?y; tt : = time ; delta sample(u) 
gantt!a,tab() ,tt,tab() ,time,tab() ,b,nl(); to! "go" 

proc Normbefore(from: ?string, to: !string, variabel: bool, m: real, before: !nat 
, a,b: string, gantt: !file, which : string)= 
1 [ l,h,tt : real, x: string, u: ->real 

1 [ not variabel-> u : = constant(m) 

] 1 

1 variabel -> [ which = "WF" -> l := WFcalcl(m); h:= WFcalch(m) 

] 

1 which = "EC" -> l := ECcalcl(m); h:= ECcalch(m) 
] ; u := triangle(l,m ,h) 

*[ from?x; tt:= time; delta sample(u) ; gantt!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
to!"go"; before!1 
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//--------------------------------------------------------------------------------------
//beschrijving werkplek 

proc w123(MKexit,IBSexit : (?string)-3, WFexit: (?string)-2, transfer: real, wtrin 
, wtrido,wtrout,wtrodo,MKdone,WFdone,IBSdone: !nat, beginprod,back: !string 
, teamr : ?string)= 

1 [ n1,n2,n3: nat, y,y1: string 
1 n1:= 3; n2 := 2; n3 : = 3 

] 1 

*[ wtrin!1; delta(transfer) ; wtrido!1 ; teamr?y1; beginprod!"go" 
*[ j1: nat<- 0 . . 3 : n1 > 0; MKexit.j1?y -> n1:= n1-1; back!<"t","m","e">.j1 
n1 : = 3; MKdone!1 
*[ j2 : nat<- 0 .. 2: n2 > 0 ; WFexit . j2?y -> n2:= n2-1; back!"t"] 
n2:= 2; WFdone!1 
*[ j3: nat<- 0 .. 3 : n3 > 0 ; IBSexit . j3?y - > n3:= n3-1; back!<"t","m","e"> . j3 
n3:= 3; IBSdone!1; wtrout!1; delta(transfer); wtrodo!1 
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syst W(variab : boel, transfer : real, wtrin ,wtrido,wtrout,wtrodo,MKdone , WFdone 
, IBSdone: !nat, to_VV,to_ops,to_RPM,to_InM,to_Mas: ?string, gantt: !file 
, back: !string, teamr: ?string)= 

1 [ to_OIM,to_TeA,to_ReM,to_HDV,to_Bol,to_Hu1,to_KM,to_PZ,to_KL,to_ZpA,to_IM,to_Hu2 
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, to_MPB,to_BTB,to_ISO,to_Akh,to_StA,to_APM,to_AM1,to_AM2,to_ML1,to_IT,to_VFV,to_VKL,to_DtO 
, to_VFA,to_SPI,beginprod,to_SlM,to_KSM,to_HrS,to_AnM,to_HrM,to_HVB,to_HAP,to_Avl 
, to_DPV,to_WL,to_BT,to_GE,to_DBT,to_AI2,to_SEP,to_AC,to_OM,to_DP,to_ob,to_VAA,to_AKR 
, to_AnE,to_TV,to_VL2,to_MO,to_SaF,to_VL1,to_US,to_BI,to_MVL,to_ML2,to_CWA,to_BSA,to_RV 
, to_SC,to_TVP,to_AN,to_ML3,to_AP,to_AI1,to_BLO,to_KF,to_APF,to_SA,to_BdM,to_LA,to_AiK 
, to_COP,to_WAA,to_RW,to_DaM,to_Lap,to_rd,to_rpo,to_DoS,to_SBB,to_SSB,to_vvk,to_Bko 
, to_Bkb,to_Nbb,to_sbk,to_pbb,to_Kod,to_bks,to_bas,to_Nbs,to_Pbs,to_sbd,to_Pas,to_gam 
, to_vdp,to_pfe,to_khr,to_spm,to_vbg,to_skk,to_mak,to_lad,to_Kle,to_luc,to_Bmb,to_Bel 
, to_Pie,to_Mos,to_Mob,to_Pl1,to_TVr,to_Rec,to_RaB,to_NiB,to_RaS,to_NiS,to_gp2,to_Pl2 
, to_COMPEN11,to_COMPEN12,to_pas,to_Pl3,to_cor,to_gop,to_ppa,to_kap,to_lkm,to_sob 
, to_NmK,to_hum,to_bbm,to_gom,to_aft,to_vbm , to_aik,to_klm,to_sct,to_pmk,to_trv,to_scd 
, to_afs,to_pmd,to_dbb , to_dvk,to_dbs,to _COMPEN21,to_Maf , to_be2,to_lbo,to_dib,to_dik 
, to_hud,to_vbd,to_gpl,to_vbt,to_SmA,to_SmP,to_GRp,to_SdM,to_WsM,to_Vtb,to_COMPEN22 
, to_AMA,to_TSb,to_TBb,to_blu,to_lui,to_SAc,to_PSG,to_red,to_GlP,to_ViP,to_Obk 
, to_KSh,to_KDi,to_SW,to_DiM,to_Mat,to_SbP,to_Gor,to_DkK,to_CdM,to_RWS,to_RwB,to_VsA 
, to_RDS,to_RVS,to_VVK,to_VGc,to_VKe,to_KvK,to_VDi,to_VSh,to_KkW,to_KpA,to_VDt,to_Wcd 
, to_TVV,to_Old,to_KkK,to_VWC,to_MA,to_IBS,to_dmk,to_vsh,to_shb,to_sbb,to_msh,to_sht 
, to_afj,to_Bd,to_COMPEN31,to_InP,to_COMPEN32,to_IL,to_BL,to_IV,to_Afl,to_HyU : -string 
, MKexit,IBSexit : (-string)-3, WFexit: (-string) - 2, waitSSB,waitSPI,waitAPM,waitKM 
, waitMA,waitdbs,waitBT,waitGE,waitSA : -nat 

w123(MKexit,IBSexit,WFexit,transfer,wtrin,wtrido,wtrout,wtrodo,MKdone,WFdone 
, IBSdone,beginprod,back,teamr) 

Aop(beginprod,to_OIM,to_TeA,to_HDV,to_SPI,variab, 11 T1","Aop",gantt) 
SPI(to_SPI,waitSPI,variab,"Other","SPI",gantt) 
Norm(to_TeA,to_ReM ,variab,28.0,"T1","TeA",gantt ,"WF") 
Norm(to_ReM,to_Bol ,variab,20 . 0,"T1","ReM",gantt,"WF") 
Norm(to_Bol,to_SlM,variab,16 . 0,"T1","Bol",gantt,"WF") 
Norm(to_HDV,to_Hu1,variab,6 .0,"EC1","HDV",gantt,"EC") 
Norm(to_Hu1,to_KM,variab,3.0,"EC1","Hu1",gantt,"EC") 
Normbefore(to_KM,to_PZ,variab,4.0,waitKM,"EC1","KM",gantt,"EC") 
Normwait (to_PZ, to_KL, variab, 8. 0, waitSPI, "EC1", "PZ" ,gantt, "EC") 
Norm(to_KL,to_ZpA,variab , 12 . 0,"EC1","KL",gantt,"EC") 
Norm(to_ZpA, to_IM, variab ,8 . 0, "EC1" , "ZpA" ,gantt, "EC") 
Normwait(to_IM,to_Hu2 , variab,40 .0,waitAPM,"EC1" , "IM " ,gantt,"EC") 
Norm(to_Hu2 , to_MPB,variab,3 .0,"EC1","Hu2",gantt,"EC") 
Norm(to_MPB, to_DtO, variab ,4 . 0, "EC1", "MPB" ,gantt, "EC") 
Norm(to_DtO,to_WL,variab,6.0,"EC1","Dt0",gantt,"EC") 
Norm(to_OIM , to_BTB,variab,6.0,"EC2","0IM",gantt,"EC") 
Norm(to_BTB,to_AM1,variab,4.0,"EC2","BTB",gantt,"EC") 
Norm(to_AM1 , to_ISO,variab,3 . 0,"EC2","AM1",gantt,"EC") 
Normwait(to_ISO,to_Akh,variab,8 .0,waitKM,"EC2","ISO",gantt,"EC") 
Norm(to_Akh,to_StA,variab,8.0,"EC2","Akh" , gantt,"EC") 
Norm(to_StA,to_APM,variab,2 .0,"EC2","StA",gantt,"EC") 
Normbefore(to_APM,to_AM2,variab,6 .0,waitAPM,"EC2","APM",gantt,"EC") 
Norm(to_AM2,to_ML1,variab,5.0,"EC2","AM2",gantt,"EC") 
Norm(to_ML1, to_IT, variab, 3. 0, "EC2", "ML1" ,gantt, "EC") 
Norm(to_IT ,to_VFV ,variab, 12 .0, "EC2", "IT" ,gantt, "EC") 
Norm(to_VFV,to_VKL,variab,4 .0,"EC2","VFV" , gantt,"EC") 
Norm(to_VKL,to_VFA,variab,20.0,"EC2" , "VKL",gantt,"EC") 
Norm(to_VFA,to_Lap,variab,6 .0,"EC2","VFA",gantt,"EC") 
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Norm(to_SlM,to_KSM,variab,32.0,"T1","SlM",gantt,"WF") 
Norm(to_KSM,to_HrS,variab,1 . 5,"T1","KSM",gantt,"WF") 
Norm(to_HrS , to_AnM,variab,3.0,"T1","HrS",gantt,"WF") 
Norm(to_AnM ,to_HrM,variab,8 .0,"T1","AnM",gantt,"WF") 
Norm(to_HrM,to_HVB,variab,7.0,"T1","HrM",gantt,"WF") 
Norm(to_HVB,to_HAP,variab,2.0,"T1","HVB",gantt,"WF") 
Norm(to_HAP,to_Avl,variab,4.0,"T1","HAP",gantt,"WF") 
Norm(to_Avl,to_DPV,variab,6.0,"T1","Avl",gantt,"WF") 
Normwait (to_DPV ,MKexit .0, variab,3 .0, waitBT, "T1", "DPV" ,gantt, "WF") 
Norm(to_WL, to_BT, variab,8 .0, "EC1", "WL" ,gantt, "EC") 
Normbefore(to_BT, to_GE, variab, 5. 0, waitBT, "EC1", "BT" ,gantt, "EC") 
Normbefore(to_GE, to_DBT, variab, 12. 0, waitGE, "EC1", "GE" ,gantt, "EC") 
Norm(to_DBT,to_AI2,variab,4.0,"EC1","DBT",gantt,"EC") 
Norm(to_AI2,to_SEP,variab,8.0,"EC1","AI2",gantt,"EC") 
Norm(to_SEP,to_AC,variab,2.0,"EC1","SEP",gantt,"EC") 
Norm(to_AC,to_OM,variab,2.0,"EC1","AC",gantt,"EC") 
Norm(to_OM, to_DP, variab, 2. 0, "EC1", "OM" ,gantt, "EC") 
Norm(to_DP,to_ob,variab,3 . 0,"EC1","DP",gantt,"EC") 
Norm(to_ob,to_VAA,variab,1.0,"EC1","ob" ,gantt,"EC") 
Norm(to_VAA,to_AKR,variab,2 .0,"EC1","VAA",gantt,"EC") 
Norm(to_AKR,to_AnE,variab,2.0,"EC1","AKR",gantt,"EC") 
Norm(to_AnE,to_TV,variab,2 . 0,"EC1","AnE",gantt,"EC") 
Norm(to_TV,to_VL2,variab,2.0,"EC1","TV",gantt,"EC") 
Norm(to_VL2, to_MO, variab ,4. 0, "EC1", "VL2" ,gantt, "EC") 
Normwait(to_MO,to_SaF,variab,8.0,waitSA,"EC1","M0",gantt,"EC") 
Norm(to_SaF, to_ VL1, variab ,8. 0, "EC1", "SaF" ,gantt, "EC") 
Norm(to_VL1,to_US,variab,8.0,"EC1","VL1",gantt,"EC") 
Norm(to_US, to_BI, variab, 6. 0, "EC1", "US" ,gantt, "EC") 
Norm(to_BI,to_MVL,variab,3.0,"EC1","BI",gantt,"EC") 
Norm(to_MVL,MKexit . 1,variab,8 . 0,"EC1","MVL",gantt,"EC") 
Norm(to_Lap, to_ML2, variab ,8 .0, "EC2", "Lap" ,gantt, "EC") 
Norm(to_ML2,to_CWA,variab,3.0,"EC2","ML2",gantt,"EC") 
Norm(to_CWA,to_BSA,variab,1.5,"EC2","CWA",gantt,"EC") 
Norm(to_BSA,to_RV,variab,5.0,"EC2","BSA",gantt,"EC") 
Norm(to_RV,to_SC,variab,2.0,"EC2","RV",gantt,"EC") 
Norm(to_SC,to_TVP,variab,2.0,"EC2","SC",gantt,"EC") 
Norm(to_TVP,to_AN,variab,2.0,"EC2","TVP",gantt,"EC") 
Norm(to_AN,to_ML3,variab,2.0,"EC2","AN",gantt,"EC") 
Norm(to_ML3 , to_AP,variab,3.0,"EC2","ML3",gantt , "EC") 
Norm(to_AP, to_AI1, variab, 1. 0, "EC2", "AP" ,gantt, "EC") 
Normwait(to_AI1,to_BLO,variab,4 .0,waitGE,"EC2" , "AI1",gantt,"EC") 
Norm(to_BLO,to_KF,variab,6.0 , "EC2","BLO",gantt,"EC") 
Norm(to_KF,to_APF,variab,2.0,"EC2","KF",gantt,"EC") 
Norm(to_APF,to_SA,variab,3.0,"EC2","APF",gantt,"EC") 
Normbefore(to_SA,to_BdM,variab,16.0,waitSA,"EC2","SA",gantt,"EC") 
Norm(to_BdM,to_LA,variab,2.0,"EC2","BdM",gantt,"EC") 
Norm(to_LA,to_AiK,variab,6.0,"EC2","LA",gantt,"EC") 
Norm(to_AiK,to_COP,variab,4.0,"EC2","AiK",gantt,"EC") 
Norm(to_COP,to_WAA,variab,6.0,"EC2","COP",gantt,"EC") 
Norm(to_WAA,to_RW,variab,3 . 0,"EC2","WAA",gantt,"EC") 
Norm(to_RW,to_DaM,variab,4.0,"EC2","RW",gantt,"EC") 
Norm(to_DaM ,MKexit. 2, variab, 2 .0, "EC2", "DaM" ,gantt, "EC") 
Norm(to_VV, to_rd, variab ,4 .0, "T1", "VV" ,gantt, "WF") 
Norm(to_rd,to_rpo,variab,1.0,"T1","rd",gantt,"WF") 
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Norm(to_rpo,to_DoS,variab,3 .0,"T1","rpo" , gantt,"WF") 
Norm(to_DoS,to_SBB,variab,6.0 , "T1","DoS",gantt,"WF") 
Norm(to_SBB,to_SSB,variab,4.0,"T1","SBB",gantt,"WF") 
Normbefore(to_SSB, to_ vvk, variab, 2. 0, waitSSB, "T1", "SSB" ,gantt, "WF") 
Norm(to_ vvk, to_Bko, variab ,4. 0 , "T1", "vvk" ,gantt, "WF " ) 
Norm(to_Bko,to_Bkb,variab,5.0,"T1","Bko",gantt,"WF") 
Norm(to_Bkb,to_Nbb,variab,1.5,"T1","Bkb" ,gantt,"WF") 
Norm(to_Nbb,to_sbk,variab,3.0,"T1","Nbb",gantt,"WF") 
Norm(to_sbk,to_pbb ,variab,3 . 0 , "T1","sbk",gantt,"WF") 
Norm(to_pbb,to_Kod,variab,8 .0 , "T1","pbb",gantt,"WF") 
Norm(to_Kod,to_bks,variab,3 .0,"T1","Kod",gantt,"WF") 
Norm(to_bks,to_bas,variab,5.0,"T1","bks",gantt,"WF") 
Norm(to_bas,to_Nbs,variab,1.5,"T1","bas",gantt,"WF") 
Norm(to_Nbs,to_Pbs,variab , 3 . 5,"T1","Nbs",gantt , "WF") 
Norm(to_Pbs,to_sbd,variab ,8.0,"T1","Pbs",gantt,"WF") 
Normbefore(to_sbd,to_Pas,variab,1.5,waitdbs,"T1","sbd",gantt,"WF") 
Norm(to_Pas,to_gam,variab , 3.0,"T1","Pas",gantt,"WF") 
Norm(to_gam, to_vdp, variab,3 . 0, "T1", "gam" ,gantt , "WF") 
Norm(to_vdp,to_pfe,variab,1 .5,"T1","vdp" ,gantt,"WF") 
Norm(to_pfe,to_khr,variab,5.0,"T1","pfe",gantt,"WF") 
Norm(to_khr,to_spm,variab,2.5,"T1","khr",gantt,"WF") 
Norm(to_spm,to_vbg,variab,3 .0,"T1","spm",gantt,"WF") 
Norm(to_vbg,to_skk,variab,3.0,"T1","vbg",gantt,"WF") 
Norm(to_skk,to_mak,variab,3.0,"T1","skk",gantt,"WF") 
Norm(to_mak,to_COMPEN11,variab,4.5,"T1","mak",gantt,"WF") 
Norm(to_COMPEN11,to_pas,false,13.0,"T1","comp11",gantt,"WF") 
Normwait(to_ops,to_lad,variab,7.0,waitSSB,"T2","ops",gantt,"WF") 
Norm(to_lad,to_Kle,variab,1 . 5,"T2","lad",gantt,"WF") 
Norm(to_Kle,to_luc,variab,3 .0,"T2","Kle",gantt,"WF") 
Norm(to_luc,to_Bmb,variab , 1.5,"T2","luc",gantt,"WF") 
Norm(to_Bmb,to_Bel ,variab,2 . 0,"T2" , "Bmb",gantt,"WF") 
Norm(to_Bel,to_Pie,variab,5 . 5 , "T2","Bel",gantt,"WF") 
Norm(to_Pie,to_Mos,variab,1 . 5 , "T2","Pie",gantt,"WF") 
Norm(to_Mos,to_Mob,variab,4 .0 , "T2","Mos",gantt,"WF") 
Norm(to_Mob,to_Pl1,variab,4 .0 , "T2","Mob",gantt,"WF") 
Norm(to_Pl1,to_TVr,variab , 6.5 , "T2","Pl1",gantt,"WF") 
Norm(to_TVr , to_Rec,variab ,4.0,"T2","TVr",gantt,"WF") 
Norm(to_Rec,to_RaB,variab,2.0,"T2","Rec",gantt,"WF") 
Norm(to_RaB,to_NiB,variab,6 . 5 , "T2","RaB",gantt,"WF") 
Norm(to_NiB,to_RaS,variab,4 . 5,"T2","NiB",gantt,"WF") 
Norm(to_RaS,to_NiS,variab , 6.5 , "T2","RaS",gantt,"WF") 
Norm(to_NiS,to_gp2,variab,4.5,"T2","NiS",gantt,"WF") 
Norm(to_gp2,to_Pl2,variab,3.0,"T2","gp2",gantt,"WF") 
Norm(to_Pl2,to_COMPEN12,variab,8 . 0,"T2","Pl2",gantt,"WF") 
Norm(to_COMPEN12,to_Pl3,false,13.0,"T2","comp12",gantt,"WF") 
Norm(to_pas, to_cor, variab, 1. 5, "T1", "pas" ,gantt, "WF") 
Norm(to_cor,to_gop,variab,4.5,"T1","cor" ,gantt,"WF") 
Norm(to_gop, to_ppa, variab,6. 0, "T1", "gop" ,gantt, "WF") 
Norm(to_ppa,to_kap,variab,4.0,"T1","ppa" ,gantt,"WF") 
Norm(to_kap,to_lkm,variab,2 .0,"T1","kap",gantt,"WF") 
Norm(to_lkm,to_sob,variab,6.5,"T1","lkm",gantt,"WF") 
Norm(to_sob, to_NmK, variab, 1. 5, "T1", "sob" ,gantt, "WF") 
Norm(to_NmK,to_hum,variab,2 .5,"T1","NmK" ,gantt,"WF") 
Norm(to_hum , to_bbm,variab,3 .0 , "T1","hum" ,gantt,"WF") 
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Norm(to_bbm,to_gom,variab,4.5,"T1","bbm",gantt,"WF") 
Norm(to_gom, to_aft, variab,3. 0, "T1", "gom" ,gantt, "WF") 
Norm(to_aft,to_vbm,variab,3.5 , "T1","aft",gantt,"WF") 
Norm(to_vbm, to_aik, variab,5. 0, "T1", "vbm" ,gantt, "WF") 
Norm(to_aik,to_klm,variab,1 . 5,"T1","aik",gantt,"WF") 
Norm(to_klm,to_sct,variab,6.5,"T1","klm",gantt,"WF") 
Norm(to_sct,to_pmk,variab,2 .5,"T1","sct",gantt , "WF") 
Norm(to_pmk,to_trv , variab ,4 .0,"T1","pmk",gantt,"WF") 
Norm(to_trv,to_scd,variab,3.0,"T1","trv",gantt,"WF") 
Norm(to_scd,to_afs,variab,1 .5,"T1","scd",gantt,"WF") 
Norm(to_af s, to_pmd, variab, 11. 0, "T1", "afs", gantt, "WF") 
Norm(to_pmd,to_dbb,variab,8.0,"T1","pmd",gantt,"WF") 
Norm(to_dbb,to_dvk,variab,3.5,"T1","dbb",gantt,"WF") 
Norm(to_dvk,to_dbs,variab,3 .0,"T1","dvk",gantt,"WF") 
Norm(to_dbs,to_C0MPEN21,variab,3.0,"T1","dbs",gantt,"WF") 
Norm(to_C0MPEN21,to_dmk,false , 13.0,"T1" , "comp21",gantt,"WF") 
Norm(to_Pl3,to_Maf,variab,6 .0 ,"T2","Pl3",gantt,"WF") 
Norm(to_Maf,to_be2,variab,4.0,"T2","Maf",gantt,"WF") 
Norm(to_be2,to_lbo,variab,2.0 , "T2","be2",gantt , "WF") 
Norm(to_lbo,to_dib,variab,0 . 5,"T2","lbo",gantt,"WF") 
Normwait (to_dib, to_dik, variab, 2. 5, wai tdbs, "T2", "dib" ,gantt, "WF") 
Norm(to_dik,to_hud,variab,12 .0,"T2","dik",gantt,"WF") 
Norm(to_hud,to_vbd,variab,3.0,"T2","hud",gantt,"WF") 
Norm(to_vbd,to_gpl,variab,4 .0,"T2","vbd",gantt,"WF") 
Norm(to_gpl,to_vbt,variab,6.0 , "T2","gpl",gantt,"WF") 
Norm(to_vbt,to_SmA,variab,5 .0,"T2","vbt",gantt,"WF") 
Norm(to_SmA,to_SmP,variab,2 .0 ," EC1","SmA",gantt,"WF") 
Norm( to_SmP, to_GRp, variab, 12 . 0, "EC1", "SmP", gantt, "WF") 
Norm(to_GRp,to_SdM,variab,6.0,"EC1","GRp",gantt,"WF") 
Norm(to_SdM,to_WsM,variab,4.0,"EC1","SdM",gantt,"WF") 
Norm(to_WsM, to_ Vtb, variab, 10. 0, "EC1", "WsM" ,gantt, "WF") 
Norm(to_Vtb,to_C0MPEN22,variab,16.0,"EC1","Vtb",gantt,"WF") 
Norm(to_C0MPEN22,to_HyU,false,13.0,"EC1","comp22",gantt,"WF") 
Norm(to_HyU, to_C0MPEN31, variab ,8. 0, "EC1", "HyU" ,gantt, "WF") 
Norm(to_C0MPEN31,WFexit . 0,false,13 . 0,"EC1","comp31",gantt,"WF") 
Norm(to_dmk, to_ vsh, variab,3. 5, "T1", "dmk" ,gantt, "WF") 
Norm(to_vsh,to_shb,variab,3.0,"T1","vsh",gantt,"WF") 
Norm(to_shb,to_sbb,variab,8.0,"T1","shb",gantt,"WF") 
Norm(to_sbb,to_msh,variab,2.5,"T1","sbb",gantt,"WF") 
Norm(to_msh, to_sht, variab, 10 . 0, "T1", "msh" ,gantt, "WF") 
Norm(to_sht, to_afj, variab, 1 . 0, "T1", "sht" ,gantt, "WF") 
Norm(to_afj,to_Bd,variab,8.0,"T1","afj",gantt,"WF") 
Norm(to_Bd, to_C0MPEN32 , variab, 8 .0, "T1", "Bd" ,gantt, "WF") 
Norm(to_C0MPEN32,to_InP,false,13 . 0,"T1","comp32",gantt,"WF") 
Norm(to_InP,to_IL,variab,1.0,"0ther","InP",gantt,"WF") 
Norm(to_IL , to_BL,variab,40 .0,"0ther","IL",gantt,"WF") 
Norm(to_BL, to_IV, variab, 1 .0, "0ther", "BL" ,gantt, "WF") 
Norm(to_IV, to_Afl, variab ,4. 0, "0ther", "IV" ,gantt, "WF") 
Norm(to_Afl,WFexit . 1,variab,4 .0,"0ther","Afl",gantt,"WF") 
Norm(to_RPM,IBSexit . 0,variab , 12.0 , "T1","Lur",gantt , "WF") 
Norm(to_InM,to_AMA,variab,3 .0,"EC1","InM",gantt,"WF") 
Norm(to_AMA,to_TSb,variab,24.0,"EC1","AMA",gantt,"EC") 
Norm(to_TSb, to_TBb, variab,3 . 0, "EC1", "TSb" ,gantt, "EC") 
Norm(to_TBb,to_blu,variab,3.0,"EC1","TBb",gantt,"EC") 
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Norm(to_blu,to_lui,variab,0.5,"EC1","blu",gantt,"EC") 
Norm(to_lui,to_SAc,variab,1 .0,"EC1","lui",gantt,"EC") 
Norm(to_SAc,to_PSG,variab,3.0,"EC1","SAc",gantt,"EC") 
Norm(to_PSG,to_red,variab,1.5,"EC1","PSG",gantt,"EC") 
Norm(to_red,to_GlP,variab,0 . 5,"EC1","red",gantt,"EC") 
Norm(to_GlP,to_ViP,variab,0 .5,"EC1","GlP",gantt,"EC") 
Norm(to_ViP,to_Obk,variab,1 . 0,"EC1","ViP",gantt,"EC") 
Norm(to_Obk,to_KSh,variab,0.5,"EC1","0bk",gantt,"EC") 
Norm(to_KSh , to_KDi,variab,1 .0,"EC1","KSh",gantt,"EC") 
Norm(to_KDi,to_SW,variab,2.0,"EC1","KDi",gantt,"EC") 
Norm(to_SW,to_DiM,variab,0.5,"EC1","SW",gantt,"EC") 
Norm(to_DiM,to_Mat,variab,0.5,"EC1","DiM",gantt,"EC") 
Norm(to_Mat, to_SbP, variab,O. 5, "EC1", "Mat" ,gantt, "EC") 
Norm(to_SbP,to_Gor,variab,2.0,"0ther","SbP",gantt,"EC") 
Norm(to_Gor, to_DkK, variab, 6. 0, "Other", "Gor" ,gantt, "EC") 
Norm(to_DkK, to_CdM, variab, 1 . 0, "Other", "DkK" ,gantt, "EC") 
Norm(to_CdM,to_IBS,variab,4 . 0,"0ther","CdM",gantt,"EC") 
Normwait (to_IBS, IBSexit .1, variab,32 .0, waitMA, "Other", "IBS" ,gantt, "EC") 
Norm(to_Mas,to_RWS,variab,13 . 0,"EC2","Mas " ,gantt,"EC") 
Norm(to_RWS,to_RwB,variab,2 .0,"EC2","RWS",gantt,"EC") 
Norm(to_RwB , to_ VsA, variab, 1 . 0, "EC2", "RwB" ,gantt, "EC") 
Norm(to_VsA,to_RDS,variab,3.0,"EC2" ," VsA",gantt,"EC") 
Norm(to_RDS,to_RVS,variab,4 .0,"EC2","RDS",gantt,"EC") 
Norm(to_RVS,to_VVK,variab,2.0,"EC2","RVS",gantt,"EC") 
Norm(to_VVK,to_VGc,variab,4 .0,"EC2" , "VVK",gantt,"EC") 
Norm(to_VGc,to_VKe,variab,3 .0,"EC2","VGc",gantt,"EC") 
Norm(to_ VKe, to_KvK, variab, 1 . 5, "EC2", "VKe" ,gantt, "EC") 
Norm(to_KvK,to_VDi,variab,2.0,"EC2","KvK",gantt,"EC") 
Norm(to_VDi,to_VSh,variab , 6.0,"EC2" ,"VDi",gantt,"EC") 
Norm(to_VSh,to_KkW,variab,4 .0,"EC2" , "VSh",gantt,"EC") 
Norm(to_KkW,to_KpA,variab,2 .0, "EC2" ,"KkW",gantt,"EC") 
Norm(to_KpA,to_VDt,variab,2.0,"EC2","KpA",gantt,"EC") 
Norm(to_VDt,to_Wcd,variab,1 .0,"EC2","VDt" ,gantt,"EC") 
Norm(to_Wcd, to_TVV, variab, 6 .0, "EC2", "Wed" ,gantt, "EC") 
Norm(to_TVV,to_Old,variab,4.0,"EC2","TVV",gantt,"EC") 
Norm(to_Old,to_KkK,variab,3 . 0,"EC2","0ld" ,gantt,"EC") 
Norm(to_KkK,to_VWC,variab,4.0,"EC2","KkK",gantt,"EC") 
Norm(to_VWC,to_MA,variab,3.0,"EC2","VWC" ,gantt,"EC") 
Normbefore(to_MA,IBSexit.2,variab , 2.0,waitMA,"EC2","Mas",gantt,"EC") 

96 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//controller 

proc C(wip: ?file,wtrin,wtrout,wtrido,wtrodo,MKdone,WFdone,IBSdone: (?nat)-6 
, to_VV,to_ops,to_RPM,to_InM,to_Mas,teamr: (!string)-6, yacht_prod: ?yacht 
, to_exit: (!yacht)-6, back : (?string)-6, t ,e ,m : nat, a,b : string, g1,g2,g3,g4,g5 
, g6: !file)= 

1 [ w: string~s, 1 : string, trans : bool, y: yacht-6, y1: yacht, ys: yacht• 
, x,awip,j1: nat, tt,tt2 : real 

j1:= 0 ; •[ j1 < 6 -> w.j1 := "free"; j1:= j1+1] 
ys:= []; trans:= true ; l:= "none" ; wip?awip 
•[ j: nat<- 0 .. 6 : trans and w. j = "free " and len(ys) > O; wtrin.j?x 

-> y.j:= hd(ys); ys := tl(ys); trans:= false; w.j := "transi"; tt:= time 
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] 1 

j: nat <- 0 .. 6: w.j = "transi"; wtrido . j?x 
-> trans : = true; w.j:= "MKteamw"; [ j 0 -> g1!a,tabO,tt,tabO,time,tab(),b,nlO 

1 j 4 -> g5!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
1 j 5 -> g6!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
] 

j: nat <- 0 . . 6: w. j = "MKteamw" and t > 0 and e > 0 and m > 0 ; teamr.j ! "yes" 
-> t:= t-1; e:= e-1; m:= m-1; w.j:= "MK" 
j : nat <- 0 . . 6 : w. j "MK"; MKdone.j?x 
-> w.j := "WFreq" 
j : nat <- 0 . . 6 : w.j "WFreq" and t > 1; to_VV . j!"go" 
-> to_ops.j!"goP"; t := t-2; w.j:= "WF" 
j : nat<- 0 .. 6 : w. j "WF"; WFdone.j?x 
-> w.j:= "IBSreq" 
j : nat <- 0 .. 6: w.j "IBSreq" and t > 0 and m > 0 and e > O; to_RPM . j!"go" 
-> to_InM.j!"go"; to_Mas . j!"go"; t := t-1; m:= m-1; e : = e-1; w. j := "IBS" 
j: nat<- 0 .. 6: w. j = "IBS"; IBSdone.j?x 
-> w. j: = "transreq" 
j: nat <- 0 .. 6: trans and w. j = "transreq"; wtrout . j?x 
-> w.j:= "transo"; trans:= false; tt2 : = time 
j: nat<- 0 .. 6: w.j = "transo"; wtrodo.j?x 
-> to_exit.j!y.j; w. j:= "free"; awip:= awip+1; trans:= true 

awip > O; yacht_prod?y1 
-> ys:= ys++[y1]; awip:= awip-1 
j: nat<- 0 .. 6: back.j?l 
-> [ 1 "e" -> e := e+1 

1 1 tlffill -> m:= m+1 
1 1 "t" -> t:= t+1 
] 

[ j O - > g1!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
1 j 1 -> g2!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
1 j 2 -> g3!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
1 j 3 -> g4!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
1 j 4 -> g5!a,tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
1 j 5 -> g6!a , tab(),tt,tab(),time,tab(),b,nl() 
] 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//exit 

proc E(to_exit: (?yacht)-6, Wfthroug,Wfcyc: !file, a: nat)= 
1 [ x: yacht, n: nat, throug,mcycle: real 

1 n : = 0 
•[ j: nat<- 0 .. 6 : n < a; to_exit . j?x 

-> n:= n+1; throug : = n/time; mcycle:= ((n-1)•mcycle+(time-x.1))/n 
Wfthroug!throug,nl(); Wfcyc!mcycle,nl() 

!mcycle, nl() 
] 1 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//systeembeschrijving 
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syst Overall(variab: bool, transfer: real, a,t,e,m: nat)= 
1 [ to_exit: (-yacht)-6, yacht_prod: -yacht,wtrin,wtrout,wtrido,wtrodo,MKdone,WFdone 

, IBSdone: (-nat)-6, to_VV,to_ops,to_Mas,to_InM,to_RPM, back,teamr: (-string)-6 
1 G(yacht_prod) 

11 C(filein("wip.txt"),wtrin,wtrout,wtrido,wtrodo,MKdone,WFdone,IBSdone,to_VV 
, to_ops,to_RPM,to_InM,to_Mas,teamr,yacht_prod,to_exit,back , t,e,m,"Dther","TR" 
, fileout("gantf1.txt"),fileout("gantf2 . txt"),fileout("gantf3 . txt") 
, fileout("gantf4.txt"),fileout("gantf5 .txt"),fileout("gantf6.txt")) 

11 W(variab,transfer,wtrin . 0,wtrido.O,wtrout.O,wtrodo.O,MKdone .O,WFdone.O 
, IBSdone.O,to_VV .O,to_ops.0,to_RPM . O,to_InM.O,to_Mas . O,fileout("gantf1 . txt") 
, back . O,teamr.O) 

11 W(variab,transfer,wtrin.1,wtrido.1,wtrout . 1,wtrodo . 1,MKdone . 1,WFdone . 1 
, IBSdone.1,to_VV . 1,to_ops.1,to_RPM . 1,to_InM . 1,to_Mas . 1,fileout("gantf2.txt") 
, back.1,teamr.1) 

11 W(variab,transfer,wtrin.2,wtrido . 2,wtrout . 2,wtrodo . 2,MKdone.2 ,WFdone.2 
, IBSdone.2,to_VV.2,to_ops.2,to_RPM.2,to_InM.2,to_Mas.2,fileout("gantf3 . txt " ) 
, back . 2,teamr.2) 

11 W(variab,transfer,wtrin . 3,wtrido . 3,wtrout . 3,wtrodo . 3,MKdone .3 ,WFdone.3 
, IBSdone.3,to_VV .3,to_ops .3,to_RPM . 3 , to_InM.3,to_Mas . 3,fileout("gantf4 . txt") 
, back . 3,teamr.3) 

11 W(variab,transfer,wtrin.4,wtrido . 4 ,wtrout.4,wtrodo . 4,MKdone .4,WFdone.4 
, IBSdone.4,to_VV .4,to_ops .4,to_RPM.4,to_InM .4,to_Mas .4,fileout("gantf5.txt") 
, back . 4,teamr . 4) 

11 W(variab,transfer,wtrin . 5,wtrido . 5 ,wtrout . 5,wtrodo . 5,MKdone.5,WFdone.5 
, IBSdone . 5,to_VV .5,to_ops . 5 , to_RPM . 5,to_InM .5 , to_Mas . 5,fileout("gantf6 . txt") 
, back.5,teamr.5) 

11 E(to_exit,fileout("Th_fi_g . t xt"),fileout("Cyc_fi_g . txt"),a) 
] 1 

xper 1 [ Overall (false , 0 . 5 , 10, 9, 3 , 3)] 1 
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Het simulatieplan 

Het doel van een simulatieplan is om op gestructureerde wijze tot resultaten t e komen 
waarmee specifieke uitspraken gedaan kunnen worden over de modellen. In tabel U.l 
staat voor beide modellen het simulatieplan weergegeven. Beide modellen doorlopen dus 
hetzelfde simulatieplan. In eerste instantie vindt een deterministische simulatie plaats 
(I). Deze heeft als functie de werking van beide modellen te verifiëren. Vervolgens 
staat het bepalen van de teamsamenstelling centraal. Als eerste is er een overvloed aan 
electromonteurs en t immermannen en wordt het aantal monteurs opgevoerd van één 
naar zes (IIa tot en met IIf). 

Zo vindt ook op dezelfde manier een aantal simulaties plaats ter bepaling van het 
aantal electromonteurs (IIIa tot en met IIIf) en het aantal timmermannen (IVa tot 
en met IVf). Met simulatie V wordt gepoogd de belemmering in het huidige team te 
bepalen. Door deze simulatie met het huidige team te vergelijken met de resultaten uit 
de voorgaande simulatie kan de belemmering worden vastgesteld. Als laatst e wordt een 
simulatie gedaan t en aanzien van de variabiliteit . Er wordt hier een hogere variabiliteit 
vastgesteld ter verduidelijking van het effect van de variabiliteit. 
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Simulatie Detenuiu. Normale Var. Ilo!\c Var. 1 Aantal 111ontc urs 1 Aantal E-111onte11 rs Aantal t imn1cr11m1mc11 

Flow/Fixccl l 2 :J 4 5 (j 1 2 :l 1 " (i 2 :l 4 " (i 7 8 !) 111 

l X X X X 

lla X X X X 

Jlh X X X X 

ll c X X X X 

lld X X X X 

ll<: X X X X 

IIf X X X X 

llla X X X X 

lll b X X X X 

lllc X X X X 

llld X X X X 

lllc X X X X 

Uli X X X X 

JVa X X X X 

JVh X X X X 

1v" X X X X 

JVd X X X X 

1v" X X X X 

]VI X X X X 

JV!\ X X X X 

lV h X X X X 

lVi X X X X 

V X X X X 

VJ X X X X 

Figuur R.l: Het simulatieplan 
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Verificatie werking modellen 

Het ontwikkelen van een model is vaak een lastige opgave. Het is dan ook de vraag of 
het model correct werkt . Om dit te verifiëren is in dit onderzoek gebruik gemaakt van 
een Gantt-chart. Alle bezigheden worden door het model in een log-file geplaatst, zodat 
deze zichtbaar kunnen worden gemaakt middels een Gantt-chart. Eerst zal de verificatie 
voor het flow-model plaatsvinden, gevolgd door de verificatie van het fixed-model. 

S.1 Verificatie flow-model 

Till11' 

.1() 80 

• 

Figuur S.l: Verificatie werkplek 1 
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Time-

EC2 

Tl 

1 

I: 
1 

Figuur S.2: Verificatie werkplek 2 

Er zijn een aantal punten waarbij bij de verificatie op gelet dient te worden. De verifi
catie kan het makkelijkste plaatsvinden door gebruik te maken van de deterministische, 
ofwel norm-procestijden. Er zijn een vijftal soorten processen te onderscheiden, waarbij 
ECl, EC2, Tl , T2 respectievelijk de te volbrengen processen voor de monteur, elec
tromonteur, eerste en tweede timmerman voorstellen. Op de eerste, vijfde en zesde 
werkplek wordt met een tem-team gewerkt , waardoor er geen sprake is van een tweede 
t immerman. Op de tweede, derde en vierde werkplek wordt met twee timmermannen 
gewerkt. Bij Other vindt het transport plaats, wordt de spiegel gemonteerd en vindt 
het lakken plaats . Deze simulatie heeft plaatsgevonden zonder beperking op het aantal 
beschikbare werknemers. 

Voor elke werkplek wordt de processenreeks voor het eerste jacht en een gedeelte van het 
tweede j acht van de simulatie weergegeven. Deze processenreeks is geverifieerd middels 
het model weergegeven in bijlage N. Daarnaast is met bijlage D gecheckt op de duur van 
de processen. De afgebeelde processenreeks bij de verificatie van werkplek 5 (zie figuur 
S.5) laat duidelijk zien dat het eerste jacht op deze werkplek eerder voltooid is dan 
het tweede j acht op werkplek 4. Tussen de twee transportprocessen zit namelijk een ti
jdsinterval. In het deterministische geval zijn de wachtvoorwaarden niet van toepassing. 
Deze spelen pas een rol als er variabiliteit in de procestijden optreedt. Wel is nagegaan 
of de werking van deze wachtvoorwaarden correct waren. Niet alle benamingen staan 
weergegeven in de procesbalken, maar met behulp van bijlage N kan de correctheid 
worden achterhaald. 
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Figuur S.3: Verificat ie werkplek 3 
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Figuur S.4: Verificatie werkplek 4 

S.2 Verificatie fixed-model 

Bij de verificat ie van het fixed-model is geconcentreerd op een werkplek, waar alle 
werkzaamheden verricht worden. Voor het eerste jacht st aat ter verificatie de gehele 
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Figuur S.5: Verificatie werkplek 5 
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Figuur S.6: Verificatie werkplek 6 

assemblage afgebeeld in onderstaande figuren, onderverdeeld in fasen. Net zoals bij 
het flow-model kan met behulp van het opgezette model in bijlage P de juist e werking 
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worden nagegaan. Bij de verificatie van de MK-fase kan in dit model wel een wachttijd 
worden geconstateerd. Het proces All moet wachten tot het proces GE voltooid is . 
Dit valt af te lezen in het tweede deel van de MK-fase. De EC2-persoon begint pas 
nadat het proces GE plaatsgevonden heeft. 

Time 

.JII Ril 1211 

o,,,.., .• 

Figuur S.7: Verificatie MK-fase deel 1 
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Figuur S.8: Verificatie MK-fase deel 2 
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Ti1111: 
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Figuur S.9: Verificatie WF-fase deel 1 

Ti11w 

Figuur S.10: Verificatie WF-fase deel 2 



Bijlage S. Verifi.catie werking modellen 107 

l ï uu· 

fi lll 

Ot.lll'r • 
Figuur S.11: Verificatie IBS-fase 
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De wet van Little 

De wet van Little [?] legt een bijzondere relatie vast tussen de doorlooptijd ( <p), de 
doorzet ( ó) en het onderhanden werk (WIP), waarvan bij het evalueren van de simu
latieresultaten gebruik zal worden gemaakt. De relatie wordt vastgelegd door de vol
gende vergelijking: 

W =Ó X<p (T.l) 

Little heeft bewezen dat deze relatie voor elk systeem geldig is zolang het systeem in 
een stabiele toestand verkeerd. Ook systemen waarin variabiliteit voorkomt voldoen 
aan deze relatie. Uit elk systeem wordt getracht een maximale doorzet te genereren 
met een zo laag mogelijke doorlooptijd. Het kritieke punt onderhanden werk ( w*) is 
dat punt waar de doorzet maximaal is en de doorlooptijd minimaal is. Toepassen van 
Little geeft (zie figuur T.l): 

w* = Ómax X <Pmin (T.2) 

Voor het systeem weergegeven in figuur T.l, waarin geen variabiliteit voorkomt kan de 
doorlooptijd bepaald worden door de volgende relaties: 

'Pmin als w ~ w* 
<p = { w 

8 anderzijds 

De doorzet als functie van het onderhanden werk wordt bepaald door: 

108 

(T.3) 
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2s ~ --------------------------~ o.5s 

20 

1° 15 
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Figuur T.l: Kritieke punt onderhanden werk 

w 
-- als w ~ w* 

8 = { ~min 
Ómax anderzijds 

0.H 

0.33 

0. 11 
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I 

(T.4) 

Hier is sprake van de best mogelijke prestatie. Bij het toepassen van de wet van Little 
moet in elk geval zorgvuldig worden omgegaan. De wet bestaat slechts uit één relatie 
tussen de drie eerder genoemde variabelen ~, 8 en WIP. Er zou een tweede relatie 
moeten bestaan om met een gegeven variabele de andere twee variabelen uniek te kunnen 
bepalen. Deze relatie is echter niet te definiëren. Een bepaalde doorlooptijd kan afgeleid 
worden uit oneindig veel combinaties van de doorlooptijd en het WIP. Een hoog WIP
niveau en een lange doorlooptijd kan dezelfde doorzet opleveren als een laag WIP-niveau 
met een korte doorlooptijd. 

Is er wel sprake van variabiliteit in het gesimuleerde model dan zal deze best mogelijk 
prestatie niet gehaald worden. Een voorbeeld resultaat is dan de gestippelde lijn dat 
staat afgebeeld in hetzelfde figuur T.l. Naarmate de variabiliteit toeneemt zal de lijn 
steeds verder van de best mogelijke prestatie af komen te liggen. 
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T.1 Bepaling simulatieduur 

Ter bepaling van de betrouwbaarheid van de verrichte simulaties wordt in deze bijlage 
de lengt e van een simulatierun een het aantal subruns besproken. Bij het doorlopen van 
een simulatie bleek dat na een tweehonderdtal geproduceerde jachten een evenwicht in 
de gemiddelde doorzet werd bereikt .. Voor de veiligheid op de simulatieduur wordt in 
elke simulatie vijfhonderd jachten geproduceerd. 

Ten aanzien van het aantal subruns zijn voor beide modellen een aantal simulaties 
herhaald. Een voorbeeld voor het flow-model en het fixed-model staat weergegeven in 
t abel T.1. Hierin bestaat geen beperking op het in t e zetten personeel. Uit dit voorbeeld 
blijkt dat met één subrun een betrouwbaar resultaat verkregen wordt. 

Flow n=500 Fixed n=500 
doorlooptijd doorzet doorlooptijd doorzet 
1159.9 0.00854 1103.3 0.00898 

· 1161.3 0.00854 1104.6 0.00898 
1159.4 0.00855 1104.1 0.00897 
1160.9 0.00854 1105.3 0.00897 
1161.9 0.00853 1104.4 0.00897 

Tabel T.l: Bepaling aantal subruns 
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Bepaling teamsamenstelling 

In het simulatieplan (zie figuur U.1) staan de simulaties in een overzichtelijke volgorde 
weergegeven, waarmee de samenstelling van het benodigde team wordt achterhaald. 
Het flow-model wordt hierbij eerst onder de loep genomen. Als eerste wordt het aantal 
monteurs bepaald , welke in figuur U.2 staat afgebeeld. Bij een aantal van drie monteurs 
wordt de maximale doorzet bereikt, waardoor het geen zin heeft om nog een monteur 
aan het team toe te voegen. 

Simnlnlif~ 1)(•1,mmn. INor111nl1• Vnr. Hoµ,l ! Vnr. IA11u111l 111cmt1•nrs A1111tnl ~monlcnrs Annl nl 1.im1 11cnnnnncn 

I•ïow / I• IXC!<I 1 2 ;j 4 ;, r, 1 2 :1 4 5 u 2 :1 4 r, n 7 8 !J l{l 

1 X X 

Jin X X X 

ll h X X X 

Il c X X X 

li d X X X X 

Il!·! X X X 

lil X X X X 

llla X X X X 

1111> X X 

I IJc X X X 

lll d X X 

l l h~ X X X 

1111 X X X 

JVn X X X 

IVh X X 

1 Vc X X X 

! Vd X X X 

JVe X X 

IV I X X 

I V~ X X X X 

! V il X X 

IV, X X X 

V X X X 

VI X X X 

Figuur U.l: Het simulatieplan 
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Figuur U.2: Het aantal monteurs voor het flow-model 

De werkinhoud van de electromonteurs valt in dezelfde orde als die van de monteurs. 
In figuur U.3 staat desalniettemin het overzicht voor de bepaling van het aantal elec
tromonteurs weergegeven. Net als bij het aantal monteurs wordt de maximale doorzet 
bij een drietal werknemers bereikt . 
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Figuur U.3: Het aantal electromonteurs voor het flow-model 

Ten behoeve van het overzicht zijn in figuur U.4 voor het aantal timmermannen niet alle 
simulaties weergegeven. Voor een vijftal situaties is de doorzet tegen het WIP uitgezet. 
Duidelijk is af te lezen dat het optimale aantal werknemers zeven is. Een achtste 
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werknemer zou een kleine winst in de doorzet opleveren, maar deze is te verwaarlozen. 
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Figuur U.4: Het aantal timmermannen voor het flow-model 

Ook voor het fixed-model is hetzelfde simulatieplan toegepast ter bepaling van het 
uiteindelijke team. Door de aannamen en de korte transporttijd tussen de werkplekken 
in het flow-model verschillen de twee modellen weinig van elkaar. In figuur U.5 en U.6 
staat de bepaling van respectievelijk het aantal monteurs en electromonteurs. Voor 
beide gevallen volstaat een drietal werknemers. 

0.01 

O.oo<J 

0 .008 

î 0 .007 

R 
~ O.OOG 

] 
É O.OOb 

5 
10.001 

~ 
~ 0.003 

0.00:l 

0.001 

/ 
V 

/ 

/ 
.__ L 

/ 1 

WIP (-) 

-

10 

~ rn=I 

---m = 2 
m = a 

-- 111 - G 

Figuur U.5: Het aantal monteurs voor het fixed-model 
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Als laatste wordt ook voor het fixed-model het aantal timmermannen bepaald . Dit 
aantal kan worden afgeleid uit figuur U.7. Ook bij het fixed-model volstaat een zevental 
werknemers. Een achtste werknemer levert wel meer winst in de doorzet dan bij het 
flow-model, maar de winst blijft marginaal. 
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Figuur U.6: Het aantal electromonteurs voor het fixed-model 

De gegeven simulatieresultaten zijn niet geheel correct weergegeven. Er is namelijk 
sprake van variabiliteit. Weliswaar is deze meegenomen variabiliteit laag, toch zal de 
doorzet-WIP grafiek voor alle resultaten wat gebogen lopen. In de simulatieresultaten 
zijn echter wat afwijkende punten te ontdekken, waardoor ook het effect van de vari
abiliteit moeilijk te ontdekken valt. Wel is voor deze afwijkende punten gecorrigeerd in 
elk resultaat . 
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Figuur U.7: Het aantal timmermannen voor het fixed-model 
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• x-model vereenvoudigde versie 

type prod = (number#begintime_prod#begintime_station) 
number = nat 
begintime_prod = real 
begintime_station = real 
ECl real 
ECh real 
WFl real 
WFh real 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//gebruikte functies 

func ECcalcl (t:real) -> ECl 1 [ ret 0 .7•t ] 1 

func ECcalch (t:real) -> ECh 1 [ ret 1 . 6*t ] 1 

func WFcalcl (t:real) -> WFl 1 [ ret 0.6•t ] 1 

func WFcalch (t:real) -> WFh 1 [ ret 1 .4•t ] 1 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//generator 

proc G (to_B1: !prod , wip : ?nat, 1 : ?file)= 
1 [ n,x,y,level: nat 

1 n : = O; x : =O ; y:= O; l?level 
•[ wip?x -> y : = y-1 

1 y < level; to_B1!<n,time,time> -> y : = y+1; n : = n+1 
] 

] 1 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//procesbeschrijving 

proc Norm(from: ?string, to : !string, variabel: bool, m: real, which : string)= 
1 [ l,h: real, x: string, u : ->real 

1 [ not variabel-> u:= constant(m) 
1 variabel -> which "WF" -> l:= WFcalcl(m); h := WFcalch(m) 

1 which = "EC" -> l:= ECcalcl(m); h := ECcalch(m) 
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] 1 

]; u : = triangle(l,m,h) 
] 

* [ from?x; delta sample ( u) ; to! "go" 
] 

proc Werkplek! (tostation1: ?prod, tostation2: !prod, arr1: !nat, W1req,stat2d: ?nat 
, to_proct1,to_proce1,to_procm1 : !string, W1done: !string, exit: (?string)-3 
, transfer : real)= 

1 [ n,m,t,z : nat, x: prod, y : string 
1 n : = 3; m:= 0 

] 1 

•[ tostation1?x; arr1!1; delta(transfer); arr1!0; W1req?t 
to_proct1!"go"; to_proce1!"go"; to_procm1!"go" 
•[ j1 : nat<- 0 .. 3: n > 0 ; exit.j1?y - > n:= n-1; W1done!<"t","e","m">.j1] 
m:= m+1; tostation2!<x .0,x.1,time>; stat2d?z; n : = 3 

syst W_1 (to_station1: ?prod, to_station2: !prod, arr1 : !nat, W1req,statd2: ?nat 
, W1done : !string,variab: bool,transfer: real)= 

1 [ to_proct1,to_proct2,to_proct3,to_proce1,to_proce2,to_proce3,to_procm1,to_procm2 
, to_procm3: -string, to_exit : (-string)-3 
1 Norm(to_proct1, to_proct2, variab, 10. 0, "WF") 

11 Norm(to_proct2, to_proct3, variab, 10. 0, "WF") 
11 Norm(to_proct3,to_exit.0,variab,10.0 , "WF") 
11 Norm(to_proce1,to_proce2,variab,10.0,"EC") 
11 Norm(to_proce2, to_proce3, variab, 10 . 0, "EC") 
11 Norm(to_proce3,to_exit . 1,variab,10.0,"EC") 
11 Norm(to_procm1, to_procm2, variab, 10 .0, "EC") 
11 Norm(to_procm2,to_procm3,variab,10.0,"EC") 
11 Norm(to_procm3, to_exit. 2, variab, 10 .0, "EC") 
11 Werkplek1(to_station1,to_station2,arr1,W1req,statd2,to_proct1,to_proce1,to_procm1 

, W1done,to_exit,transfer) 
] 1 

proc Werkplek2(tostation2: ?prod, tostation3 : !prod, arr2,stat2d: !nat 
, W2req,stat3d: ?nat, to_proct1,to_proct21,W2done : !string, exit : (?string)-2 
, transfer : real)= 

1 [ x : prod, n,m,t,z : nat, y: string 
1 n:= 2; m: = 0 

] 1 

•[ tostation2?x; arr2!1; delta(transfer) ; arr2!0; stat2d!1; W2req?t 
to_proct1!"go"; to_proct21!"go" 
•[ j1: nat<- 0 .. 2 : n > 0 ; exit.j1?y - > n : = n-1; W2done!"t" 
m:= m+1; tostation3! <x. 0,x . 1,time>; stat3d?z; n : = 2 

syst W_2(to_station2: ?prod, to_station3: !prod, arr2,stat2d: !nat 
W2req,stat3d: ?nat, W2done: !string, variab: bool, transfer : real) 

1 [ to_proct1,to_proct2,to_proct3,to_proct21,to_proct22,to_proct23: -string 
, to_exit : (-string) - 2 
1 Norm(to_proct1, to_proct2 , variab, 10 . 0, "WF") 

11 Norm(to_proct2, to_proct3, variab, 10. 0, "WF") 
11 Norm(to_proct3,to_exit.0,variab,10.0,"WF") 
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11 Norm(to_proct21,to_proct22,variab,10.0,"WF") 
11 Norm(to_proct22,to_proct23,variab,10 . 0,"WF") 
11 Norm(to_proct23,to_exit.1,variab,10 .0,"WF") 
11 Werkplek2(to_station2,to_station3,arr2,stat2d,W2req,stat3d,to_proct1,to_proct21 

, W2done,to_exit,transfer) 
] 1 
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proc Werkplek3 (tostation3: ?prod, to_exitt: !prod, arr3,stat3d: !nat, W3req,exitd: ?nat 
, to_proct1,to_proce1,to_procm1: !string, W3done: !string, exit: (?string)-3 
, transfer: real)= 

1 [ n,m,t,z : nat, x: prod, y: string 
1 n : = 3; m:= 0 

] 1 

•[ tostation3?x; arr3!1; delta(transfer); arr3!0; stat3d!1; W3req?t 
to_proct1!"go"; to_proce1!"go" ; to_procm1!"go" 
•[ j1: nat<- 0 .. 3 : n > O; exit.j1?y -> n:= n-1; W3done!<"t","e","m">.j1] 
m: = m+1; to_exitt!<x . 0,x . 1,time>; exitd?z; n := 3 

syst W_3(to_station3: ?prod, to_exitt: !prod, arr3,stat3d: !nat 
W3req,exitd: ?nat, W3done: !string,variab : bool,transfer: real) 

1 [ to_proct1,to_proct2,to_proct3,to_proce1,to_proce2,to_proce3 
to_procm1,to_procm2,to_procm3: -string, to_exit: (-string)-3 

1 Norm(to_proct1, to_proct2, variab, 10. 0, "WF") 
11 Norm(to_proct2, to_proct3, variab, 10 .0, "WF") 
11 Norm(to_proct3,to_exit .O,variab,10.0,"WF") 
11 Norm(to_proce1,to_proce2,variab,10.0,"EC") 
11 Norm(to_proce2,to_proce3,variab,10.0,"EC") 
11 Norm(to_proce3,to_exit . 1,variab,10 .0,"EC") 
11 Norm(to_procm1,to_procm2,variab,10 .0,"EC") 
11 Norm(to_procm2, to_procm3, variab, 10. 0, "EC") 
11 Norm(to_procm3,to_exit.2,variab,10.0,"EC") 
11 Werkplek3(to_station3,to_exitt,arr3,stat3d,W3req,exitd,to_proct1,to_proce1 

to_procm1,W3done,to_exit,transfer) 
] 1 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//exit 

proc E(to_exitt: ?prod, arrE,wip: !nat, Wtotth,Wtotcyc: !file, transfer: real, tot: nat 
, exitd: !nat)= 

1 [ x: prod, m: nat, throug, mcycle: real 
1 m: = 0 

] 1 

•[ to_exitt?x ; arrE!1 ; delta(transfer); arrE!O ; wip!1; exitd!1; m: = m+1 
throug:= m/time; mcycle:= ((m-1)•mcycle+(time-x.1))/m 
•[ m >=tot-> !mcycle,tab(); !throug,nl(); terminate] 
Wtotth!throug,nl(); Wtotcyc!mcycle,nl() 

//--------------------------------------------------------------------------------------
//controller 

proc TC(arr : (?nat)-6, W1req: (!nat)-2, W2req: (!nat)-3,Wdone: (?string)-5 
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, t1,e1,m11: ?file, to_B1: ?prod, tostationl: !prod)= 
1 [ n,jl,t,e,m: nat, x: string, transpos: bool, ml: bool-6, f: prod, fs : prod* 

1 transpos:= true; •[ jl < 4 -> m1.j1:= false; jl:= j1+1]; fs : = []; tl?t; el?e; m11?m 

] 1 

•[ j: nat<- 0 . . 6: transpos; arr . j?n 
-> ml.j:= true; transpos:= false 
j: nat<- 0 .. 6 : ml.j; arr.j?n 
-> ml.j:= false; transpos:= true 
j : nat<- 0 .. 2: t > 0 and e > 0 and m > O; W1req.j!1 
-> t : = t-1; e:= e-1 ; m: = m-1 
j: nat<- 0 .. 3: t > 1 ; W2req . j!1 
-> t:= t-2 
k: nat<- 0 . . 5: Wdone.k?x 
-> [ X 

1 X 

1 X 

] 

to B1 ?f 

= "t" 

= 11911 

= "m" 

-> 
-> 
-> 

t : = t+l 
e:= e+l 
m: = m+l 

-> fs : = fs ++ [f] 
len(fs) > O; tostationl!hd(fs) 
-> fs:= tl(fs) 

syst Overall(variab: bool, transfer: real, tot: nat)= 
1 [ to_station1,to_station2,to_station3,to_station4,to_station5 , to_exitt,to_B1: -prod 

, wip, stat2d,stat3d,stat4d,stat5d,exitd : -nat, W2req: (-nat)-3, arr : (-nat)-6 
, W13req: (-nat)-2, Wdone: (-string)-5 
1 G(to_B1,wip,filein("wip . txt")) 

11 W_1(to_station1,to_station2,arr .O ,W13req.0,stat2d,Wdone.O,variab,transfer) 
11 W_2(to_station2,to_station3 ,arr . 1,stat2d,W2req.O ,stat3d,Wdone.1,variab,transfer) 
11 W_2(to_station3,to_station4,arr.2,stat3d,W2req.1 ,stat4d,Wdone . 2,variab,transfer) 
11 W_2(to_station4,to_station5,arr.3,stat4d,W2req.2 ,stat5d,Wdone.3,variab,transfer) 
11 W_3(to_station5,to_exitt ,arr.4,stat5d,W13req.1,exitd ,Wdone.4,variab,transfer) 
11 E(to_exitt,arr . 5,wip,fileout("Th_fl_t .txt"),fileout("Cyc_fl_t.txt") 

, transfer,tot,exitd) 
1 1 TC (arr, W13req, W2req, Wdone , f ilein( "t. txt") , filein( "e. txt"), f ilein ( "m . txt") 

, to_B1,to_stationl) 
] 1 

xper 1 [ Overall (false, 0 . 5, 500) ] 1 




